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Легендарна шведска глумица
ГРЕТА ГАРБО

1905–1990
као Ана Карењина

у америчком филму (1935)
снимљеном по Толстојевом славном роману



ВЕР нА сЛи КА сТВАР нО сТи
Реклама

– Буразеру, ове године имамо занимљив материјал из књижевности.
– Зашто мислиш?
– Млатимо реализам.
– Зашто је то занимљиво?
– Читаћемо Ану Карењину. 
– И?
– Та је варала мужа. Па ако је то описано реалистички…
– Опа!
После часа гужва у школској библиотеци:
– Молим Ану Карењину. Илустровану!

Дефиниција

Реализам као стилски правац или метод (мимеза)

Реализам је уметнички правац који се јавља после романтизма и за-
ступа начело верног – реалног – приказивања стварности.

Романтичари су бежали од стварности1, реалисти су трчали за њом.

У првом разреду гимназије („где прохуја младост моја?”) упознали сте појам 
Ми МЕЗА (мимесис); погледајте у уџбенику за 9. разред, стр. 7–8. иначе: шта 
је разлика између „одражавања” и „подражавања”.

На први поглед може изгледати да су реалисти смислили – рупу у 
цев! Јер сликање стварности није њихов изум: већ је и прачовек умео 
да реалистички слика биволе на пећинске зидове. А тек стари Грци 
и Римљани! Њихове антропоморфне скулптуре су врхунац реализма, 
неколико хиљада година пре реализма. А средњи век? Погледајмо фре-
ске: чак и светитељска лица имају реалне људске црте. (Знамо да су 
иконописци радили према живим моделима.) Па и романтичари – који 
тобоже беже од стварности – користе реалне елементе, рецимо у исто-
ријским романима и драмама када говоре о стварним историјским лич-
ностима и догађајима.

– Онда нема смисла да говоримо о реализму као посебном уметнич-
ком правцу. Хајдемо кући.

Добро: уметност је донекле увек реалистичка. Али није увек намерно
и изразито реалистичка: реалистички елементи су обично само прате-

1 Нису читали Ану Карењину.
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ћи и ненамерни, јер произилазе из обрађеног предмета („из” бивола, 
људског лика, историјског догађаја). Али прасликар у пећини, иконопи-
сац и романтичар имају другачије циљеве, не сликање стварности: код 
њих се ради о магијској снази пећинског цртежа, о религиозном значе-
њу црквене фреске, о родољубивој садржини историјског романа.

Реализам — као уметнички правац настаје онда када се верно 
сликање стварности поставља као главни уметнички циљ.

Границе и Главне особине епохе реализма

Уметничка раздобља немају оштре и прецизне границе. („У колико 
сати почиње средњи век?”) Сада се питање компликује присуством реа-
листичких црта пре и после реализма као правца.

Ипак, глобално се може рећи да је реализам уметнички правац сре
дине и друге половине 19. века. (Али у енглеској књижевности почи-
ње раније, понегде пак „касни” – пада у последњу трећину 19. века – и 
протеже се у 20. век.)

Зашто се реализам јавља баш тада?

Романтичарско удаљавање од стварности довело је до сужавања 
простора уметности, којој је претила опасност да остане без икакве ве-
зе са животом.

Но људе највише занима оно што се у њиховом животу догађа.
А живот људи је управо постајао све интересантнији. Не баш леп и 

добар, али занимљив.
Никад таквих могућности!
У феудалном друштву све је било одређено самим рођењем човека, 

а могућност фантастичног успона пружала се само у причи (и ту само 
најмлађем сину). У грађанском друштву могућност фантастичног успо-
на постаје реална и могућа сваком: мени и комшији. (Уколико комшија 
постаје директор фирме а ја банкар.)

Средњовековне витезове занимају митски витезови који убијају 
аждају и спасавају цареву кћер; зато средњовековни витезови пишу и 
читају епове и романе о митским витезовима који убијају… итд.

Романтичаре занимају јунаци који убијају националног непријате-
ља; зато романтичари пишу и читају епске песме о јунацима који уби-
јају… итд.

Људе грађанског доба занимају људи који уби… који постају дирек-
тори фирме и банкари, па људи грађанског доба пишу и читају романе 
о људима који постају директори фирме и банкари. (Или не постају, јер 
их спречавају способнији и лукавији људи који постају… итд.)
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Књижевност реализма настаје у оно доба у којем је људима сопствени жи
вот постао интересантнији од света маште. наравно, и реалисти описују из
мишљене људе и догађаје, али такве који су замисливи у реалном свету. О 
неизмишљеним него стварним догађајима и људима пишу дневне новине. 
Присетите се шта сте учили о уметничкој стварности и фикцији (уџбеник за 
9. разред, стр. 7–8).

Књижевни жанрови реализма

1. Описивање реалног живота не захтева величанствене, узвишене 
и патетичне теме, зато књижевност реализма не користи узвише-
не и патетичне књижевне форме (рецимо химну и оду). Водећи 
књижевни облик реализма је проза. 

2. Као логична форма за реално приказивање живота нудила се при
ча о животу људи: биографска фабула у којој се приказује живот 
ликова. А пошто се приказују такви ликови који живе у реалном 
свету, сликањем њиховог живота добија се, у исти мах, и слика 
света у којем ликови живе.

3. Живот ликова састоји се од низа догађаја. У делима реализма ис-
причани су догађаји живота ликова. Зато је реализам превасход-
но епска књижевност, а од епских жанрова превладавају роман 
и приповетка.

Шта је дефиниција и карактеристика епске књижевности?

4. Занимљиво је питање
лирске поезије у ре
ализму: наравно, и у 
доба реализма је било 
лирских песника, но 
да ли су они били реа-
листи, то је други про-
блем.

Јасно је да у сликарству 
постоји реализам. (Погле
дајте приложену слику.)

Да ли познајете реалистич
ко дело у музици?

Такође је занимљиво пита
ње реализма у архитекту
ри. Шта је ваше мишљење 
о томе? Камиј Коро: Успомена из Мортефонтена (1864)
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стилсКе особине реализма

1. Стил реализма је – реалистички.1 У реалистичком стилу избегава 
се претерана емоционалност, увеличавање и патетичност. Тежи 
се ка верном (реалном) и тачном описивању, непристрасном 
приказивању и објективној анализи. 

2. Сваки нови уметнички стил настаје као реакција на ранији стил-
ски правац. Реализам наступа као негација романтизма.

РО МАН ТИ ЗАМ

– приказивање необичног и 
изузетног

– узвишен, патетичан стил
– превладавање маште
– приказивање онога што се не на-

лази у стварности (егзотично, 
мистично, фантастично)

РЕ А ЛИ ЗАМ

– приказивање обичног и 
типичног

– смирен, уздржан стил
– превладавање запажања
– приказивање онога што се нала-

зи у стварности (људи, живот, 
свакодневица)

сетите се ранијих примера за смену стилова (средњовековна књижевност 
и ренесанса, класицизам и романтизам) и протумачите садржај тих ранијих 
смена.

Зашто долази до смене стилова? Зашто се одбацује нешто што је јед-
ном „палило” и било добро свима? Немојмо заборавити да је романти-
зам током једног читавог века био популаран у целој Европи, од Енгле-
ске до Русије. Зашто је ипак смењен?

Пре даљег читања дајте свој одговор на то питање.

Уметнички стилови излазе из моде као стил женских хаљина. Љу-
дима досади ранији начин писања: и онима који читају, и онима који 
пишу. То је унутрашње застаревање стилова: не може се и хиљадити
пут истим жаром написати да је на Косову задобијено царство небе-
ско. Сваки стил је жив и живахан само дотле док из њега зрачи енергија 
онога из чега је тај стил настао.

Шта је изражавао десетерац, водећи стих српског романтизма?

Петрарка је певао из личних побуда, петраркисти певају из књижев-
них побуда: своју љубав изражавају у готовим шаблонима, устаљеним 
комбинацијама речи, милион пута понављаним епитетима. Уместо ку-
вања, подгревају конзерву.  Дакле када уметник уместо емоција барата 
шаблонима, резултат постаје слаб. (У спорту кажемо: играли су без мо-

1 Знаш ли колико је два плус два? – Знам. – Реци. – Два плус два.
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тивације.) Зато, када нешто изађе из моде, обично не треба жалити за 
њим, јер није изашло из моде оно што је некада било добро, него оно 
што је – од тога – (п)остало: слабо и лоше.

маНиР — механичко понављање карактеристичног стила неког 
писца или уметничког правца и раздобља.

Има када се опонашање неког 
стила јавља као суштински метод 
неког уметничког правца. Тако је 
било, рецимо, у класицизму 18. ве-
ка, када су песници користили кла-
сичне (античке) ритмичке форме 
стиха (на пример хексаметар). То је, 
међутим, тада имало неку функцију 
(погледајте у уџбенику за 10. разред 
на стр. 68–70).

наведите  још неки пример за 
свесно прихватање и опонашање 
стила и појединих изражајних 
средстава. (Примери не морају 
бити из књижевности; размислите 
и о другим уметничким гранама.)

О маниру говоримо онда када је 
опонашање неког стила само повр-
шно и техничко, без неког битног 
разлога.

Тако је и романтизам запао у фа-
зу манира и није више изражавао 
ништа од онога што су људи – тада! 
– осећали важним. И онда је насту-
пио реализам.

Установите која је од двеју прило
жених слика рађена у романтичар
ском а која у реалистичком стилу.

Опишите њихове главне особине 
и разлике.

Која је слика „боља”? (Размислите 
о томе зашто сам реч „боља” ста
вио у знакове навода.)

Каспар Давид Фридрих: Човек и жена загледани
у Месец (1830)

Гистав Курбе: Добар дан, господине Курбе!
(1854)
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ЕВРОП сКи РЕАЛи ЗАМ

ГеоГрафсКа и временсКа мапа

Сви уметнички правци имају своје „место рођења”, свој корен и 
узрок: зашто баш тада и тамо почиње нешто да се рађа и сазрева.

Где је настала ренесанса и зашто баш тамо?

Колевка – западноевропски реализам

Реализам се рађа у западноевропским земљама у којима се током 
18. века одигравају велике духовне и друштвене промене услед ко-
јих се отвара нова епоха у европској цивилизацији.

Заједничку суштину тих великих промена представља рађање све
сти о човековој духовној и друштвеној слободи. У ранијим векови-
ма владало је убеђење о двострукој одређености људске судбине: сма-
трало се да је обичан човек подређен 1. вишим духовним силама и 2. 
вишим друштвеним сталежима. Сада то отпада, и једно и друго у исти 
мах: 1. просветитељство истиче идеју свемоћи људског разума, 2. гра-
ђанске револуције укидају друштвену неједнакост1. Пред човеком те 
епохе отварају се велике могућности, али и велике опасности (свако 
може да постигне све, али може и да остане празних руку ако други бу-
ду бржи, вештији, лукавији или непоштени[ји]).

Живот је сложен и шарен, а све зависи од нас, не од виших сила.
Динамику света појачава и невиђени развој науке и технике (главна 

тековина просветитељског ума и разума).
У том покретном, убрзаном и компликованом свету човек треба да 

чврсто стоји на ногама и држи свој живот у својим рукама.
А такав човек је – са свим својим намерама и поступцима, хтењима 

и компромисима, успесима и поразима – јако занимљив. Он је типичан 
јунак западноевропског реализма: човек од каријере у новом, грађан-
ском свету.

Слика у негативу – руски реализам

А царској Русији 19. века нема великих друштвених промена и пре-
окрета, штавише, после неуспешне револуције декабриста 1825. поја-
чава се диктатура. Духовна ситуација се такође разликује од западне. 
Декабристи су заступали западноевропске („увозне”) идеје просвећено-
сти, па су оне, поразом декабриста, такође доживеле пораз.

1 Енглеска грађанска револуција 1640, француска грађанска револуција 1789.



11

Тиме се, с једне стране, отворио простор за конзервативне идеје: вра-
ћање руским националним традицијама и православљу, и одбацивање 
свега што је пореклом са Запада.

С друге стране – али у додиру с претходним – јавља се идеја руског 
„спаситељства”, то јест месијанизма1. По том схватању, западноевроп-
ски народи су пошли погрешним путем и залутали у беспућу цивили-
зације, јер су наумили да преобразе друштво и материјални свет, а не 
човека самог. Русији као „спаситељици” припада задатак да својим при-
мером покаже прави пут, који кроз духовни преображај људи води у 
стање безгрешности, а када се то буде остварило, преобразиће се и дру-
штво и материјални свет.

Типичан лик руског реализма је човек који покушава да оствари свој 
духовни преображај и да заснује свој живот на основи доброте и жртво-
вања за друге људе.

Упоредба

Типичан лик западноевропског реализма је човек од каријере, типи-
чан лик руског реализма је човек од духовног преображаја.

Јунаци западноевропских реалистичких романа доживљавају успон 
на друштвеној лествици. Али паралелно с тим, морално падају све ни-
же, јер у интересу своје каријере поступају себично, користољубиво, лу-
каво, каткад не сасвим поштено, а не устручавају се ни манипулација 
на ивици незаконитости.

Јунаци руских реалистичких романа доживљавају успон на моралној 
и духовној лествици, док паралелно с тим падају па и пропадају на дру-
штвеној лествици, пошто све више а на крају коначно одбијају да живе 
по правилима и обичајима оног грешног света у којем је једној малој 
мањини (племству) дозвољено све, док већина (кметови) живи у пот-
пуној обесправљености.

У западноевропском реализму нагласак пада на друштвену димен-
зију приказаног света, у руском реализму нагласак пада на моралну 
страну приказаног света. Али у првом плану свакако стоје ликови. То је 
оно што реалистичком роману – поред занимљиве радње – даје праву 
снагу и занимљивост.

Европска хронологија

Реализам се јавља прво у енглеској књижевности: у романима писа-
ним средином 18. века (око и после 1750). У француској књижевности 
реализам наступа 1840-их година. У руској књижевности реализам по-
чиње такође средином 19. века, али своја врхунска дела даје у другој 
половини тога столећа.

1 Месијанизам – од Месија = Спаситељ.
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Ен ГЛЕ сКи РЕ А Ли ЗАМ
РЕАЛисТи 18. ВЕКА

хенрифилДинГ
(1707–1754)

У роману ТомЏонс Филдинг је 
испричао успешан живот једног 
находа. Његова судбина је прави 
симбол, мада је његов живот ис-
причан сасвим реалистички.

„ТОМ ЏОнс”
(1749)

По рођењу нико и ништа, Том 
Џонс постаје неко и нешто. Није 
важно порекло, важне су способ-
ности. Својим рођењем Том Џонс 
није предодређен да буде сре-
ћан у животу; насупрот: у свом 
детињству доживљава само не-
правде и понижења у породици 
која га је усвојила.

Али захваљујући својим спо-
собностима – међу којима се ис-

тиче способност освајања женских симпатија – Том Џонс избија из за-
пећка и постиже успехе у оном свету којем, по рођењу, није припадао.  
Стварањем таквог јунака, Филдингов роман је претеча целог западно-
европског реализма. Но Филдинг је такође имао свог претходника. (А 
видећемо да ни тај није био гром из ведрог неба.)

Претеча претече – Дефо: „Робинсон”

Тридесет година пре Филдинга, енглески писац Данијел Дефо
(1660–1731) написао је роман Робинсон Крузо (1719), који спада међу 
најпознатија дела светске књижевности: преведен је на све језике и об-
јављиван у скраћеним верзијама за омладину и илустрован за децу, на 
основу њега снимљен је филм, сачињен стрип и дијафилм.
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Погледајте приложене илустрације и сетите се неких епизода из Робинсонове 
биографије. Шта је епизода?

Роман Робинсон Крузо спада у ред таквих врло познатих остварења 
као што су Одисеја и Дон Кихот. А такође као Одисеј и дон Кихот, и Ро-
бинсон је симбол неких општих људских особина и типичних судбина.

Шта значи када кажемо да неко „живи као Робинсон”? Каква вам друга зна
чења падају на памет у вези с Робинсоном и његовом судбином?

После бродолома, морнар Робинсон доспева на пусто острво где се 
сам, без средстава, годинама бори с природом за свој опстанак: подиже 
колибу и ствара неопходне услове за преживљавање; својеручно изгра-
ђује, у малом, модел (моделчић) цивилизације.

Причом о морнару на пустом острву писац нам сугерише тезу да 
човек – помоћу свога ума и сналажљивости – може да савлада све те-
шкоће.

1. Који филозофски правац препознајете у садржини романа?
2. Који антички књижевни лик има сличности с Робинсоном у погледу дови
тљивости и успеха?

Паралела Робинсон – Том Џонс

Попут Робинсона, и Том Џонс савладава препреке и постиже успех. И 
један и други крећу са нуле: Робинсон са цивилизацијске, Том Џонс са 
друштвене. Робинсон се бори са елементима, Том Џонс се носи са људ-
ским односима. Робинсонова прича је изузетна (чудна, необична), Џон-
сова прича је прилично свакодневна (лако замислива у свакодневном 
животу). Робинсонова прича је парабола, Џонсова прича је реализам.

Шта је парабола? (Помоћ: Нови завет.)

Авантуристичка и биографска прича

Својом причом о бродолому и животу на пустом острву, роман о Ро-
бинсону спада међу авантуристичке романе.

Малочас сам рекао да је роман „Робинсон Крузо” парабола. сада кажем да је то 
авантуристички роман. Брбљам којешта? (Апрорпо: шта је „авантуристички 
роман”?)

Роман ТомЏонс такође има особине авантуристичког романа: на сво-
ме путу од ничега до успеха, јунак пролази кроз разне авантуре.

Али Том Џонс је истовремено и биографски роман, јер у њему упо-
знајемо живот (животопис) главног јунака. То је кичма структуре овог 
романа.
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Да ли има ту неке противречно-
сти? Да ли је тачно да један аван-
туристички роман може да буде 
истовремено и биографски?

Што да не? – казаћемо из цуга. 
(Као ја, в. два пасуса више.) Ако је 
нечији живот био пун авантура, 
онда опис његовог живота (био/
графија) и не може да буде друго 
него авантуристички биографски 
роман.

У реду. (Тако је.) Али поклапа-
ње не мора да буде потпуно: неки 
авантуристички биографски рома-
ни су више авантуристички а мање 
биографски, други обрнуто (то не-
ћу написати, скуп је папир).

О Робинсоновом детињству и 
његовој младости сазнајемо врло 
мало и само ретроспективно (по-
глед уназад: приповедачки ретро-
визор): јунакова младост није део 
радње овог (авантуристичког) ро-
мана о бродолому и острву.

За разлику од тога, у роману 
Том Џонс окосницу радње предста-
вља детаљно приказивање живот-
ног пута главног јунака од детињ-
ства до тренутка када га писац на-
пушта.

Дон Кихот и Том Џонс

Док Кихот је био прави аван-
туристички роман; у њему је број 

авантура произвољан, радња је низ епизода. Робинсон Крузо је аванту-
ристички роман с биографским елементима; у њему се фокусира на је-
дан део живота главног јунака.

Том Џонс је већ пре свега биографски роман, али с елементима аван-
туристичког романа; у њему доминира прича о животу главног јунака, 
а тај живот је испуњен авантурама. Али нагласак је овде већ на прика-
зивању живота једног човека, а у томе се, као у неком огледалу, види и 
онај свет у којем је тај човек живео.

Енглески глумац Алберт Фини као Том Џонс 
у филму (1963) снимљеном по Филдинговом 
роману
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лоренсстерн
(1713–1768)

– Да? Па то је супер! Треба само да испри-
чам нечији живот па ћу и ја бити реалист! 
С пола муке, брате! Ево: тип се родио врло 
млад… чекај, то је глупост…

– Није само глупост него није ни тачно.
– Зашто није тачно? Зар се тип родио 

стар?
– То ја не знам, ради се о твом јунаку. 

Али ниси нам рекао како се тип родио, и 
зашто, капираш…

– Не баш…
– Па ко су му били родитељи, како су 

они рођени, ко су били њихови родите-
љи… и тако даље. Ако хоћеш да будеш ре-
алист, мораш све редом, реално, баш као у 
стварности.

– Онда ћу пошизити. И ја, и они који ме 
буду читали.

– Не брини: нико неће хтети да чита тво-
је идиотизме.

Пародија биографског романа

Признајем, претходни разговор није сасвим моја измишљотина: то 
је сажета информација а донекле и оцена једног јако занимљивог ен-
глеског романа, написаног тачно десет година после Филдинговог де-
ла Том Џонс. Аутор дела је Лоренс Стерн, а наслов романа је Тристрам
Шенди: име главног јунака, као код Филдинга.

„ТРисТРАМ ШЕн Ди” 
(1759–1767)

Сличност с Филдинговим делом састоји се у основној биографској 
структури: као у роману Том Џонс, и у роману Тристрам Шенди испри-
чан је живот главног јунака.

Односно… ТристрамШенди је пародија биографског романа.

ПаРОДиЈа— (од грчке речи која значи „супротна песма”) духови
то, подругљиво подражавање неког књижевног дела или стила.
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Овде говори приповедач у првом лицу једнине: приповедач је исто-
ветан с главним јунаком, који нам прича свој живот.

Помоћу јунака/приповедача, писац нам у овој замашној романчуги 
од 800 страница доказује – и показује! – да је прави биографски роман: 
физичка немогућност.

Читајмо и верујмо својим очима (или мени): приповедач још ни на 
тристотој страници није стигао да нам исприча – своје рођење! А упи-
ње се из петних жила: већ је на првој страници хтео да обави тај задатак 
и да почне причу како треба: од свога рођења, али запео је код датума; 
хтео је да каже тачно и реалистички време свог рођења, но увидео је да 
поводом тога треба да нам саопшти оно што треба да знамо о њиховом 
породичном часовнику који је куцао у тренутку његовог рођења. Али 
тај исти часовник куцао је и у разним другим тренуцима, на пример у 
тренутку када су јунакови родитељи предузимали прве кораке у инте-
ресу јунаковог будућег рођења. И тако даље!

Ничег нема што нема своју причу, а те бескрајно разгранате приче 
затрпавају ону главну биографску, па и њеног приповедача. Јер напре-
довањем (?) приче, приповедач мора да нам прича и о самом току при-
поведања (јер је и то део његовог живота о којем нам прича). Тако у 
једном тренутку схвата да је запао у зачарани круг: што више прича, то 
мање шансе има да докрајчи причу, јер својим приповедањем непреста-
но умножава материјал који треба да нам исприча.

Ово је један од најинтересантнијих и најдосаднијих романа на свету. 
Но свакако спада међу најсмелије књижев-

не подухвате. У време када су сви 
навалили да пишу у шаблону 

биографског реалистичког 
романа, Стерн је одолео 

моди и написао паро-
дију тога шаблона.

Већ знате један светски ро
ман који је настао као паро
дија једног – својевремено 
помодног – шаблона. Који 
је тај роман?

Заузмите став (макар на 
основу овде датих инфор
мација) о стерновом ро
ману (да ли вам се допада 
његова основна идеја), и 
упоредите га с неким дру
гим романима.

Форд Медокс Браун: Рад (1852–1865); типична слика енглеског 
сликарског реализма; мајстор је радио на слици тринаест година
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Ен ГЛЕ сКи РЕ А ЛисТи 19. ВЕ КА

ДиКенс,теКери
У делима Филдинга и Стерна, Енглези су имали реализам пре него 

што је тај правац букнуо као широк европски покрет.
У доба покрета реализма енглеска књижевност опет даје значајне 

писце.
ЧарлсДикенс (1812–1870) написао је хумористички роман Клуб Пи

квик, и врло познате и популарне романе Оливер Твист и Девид Копер
филд. У њима успешно формира ликове деце и младих људи.  Тематски 
круг енглеског реализма Дикенс проширује приказивањем живота си-
ромашних слојева предграђа Лондона.

Вилијам Текери (1811–1863) написао је роман Вашар таштине
(1847–1848) чија главна јунакиња Беки Шарп представља женску вер-
зију типичног јунака западноевропског реализма (Том Џонс у женском 
издању), а кроз њену судбину приказано је енглеско друштво с типич-
ним ликовима из разних области живота.

Покушајте замислити људске осо
бине оне жене коју представља 
глумица на слици. Ако нисте (још) 
читали роман и гледали филм, 
игра може бити посебно за
нимљива (наравно тек онда ако 
посл епрочитате роман или по
гледате филм и проверите да ли 
сте добро „снимили” женску на 
основу фотографије).

Једно је сигурно: овде видите 
једну отмену даму. Погледајте 
сада поново слику на претходној 
страници. на њој видите „згусну
ту” слику (визуелни резиме) гра
ђанског друштва и живота људи 
средином 19. века.

Пронађите на слици 1) разне зана
те, 2) друштвене типове, 3) разне 
људске нарави, 4) нараштаје, 5) 
карактеристичне зграде и пре
деле. слика је на први поглед јако 
реалистичка. Погледајте мало 
боље; да ли је уистину таква?

Глумица Рис Витерспун као Беки Шарп у филму 
Вашар таштине (2004)
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ФРАнцУ сКи РЕ А Ли ЗАМ

стенДал1

(1783–1842)

„цР ВЕ нО и цР нО”
(1830)

У његовом најпознатијем рома-
ну Црвено и црно радња се одиграва 
1820-их година у Француској, а главни 
ток догађаја представља прича о по-
кушајима амбициозног главног јунака 
– зове се Жилијен Сорел – који жели 
да оствари успех у животу. Жилијен се 
опредељује за свештенички позив. Ка 
богатству и угледу, међутим, води и 
пут преко љубавних веза и брака. Ов-
де се у реалистички засновану причу 
уплиће романтичарска љубавна фабу-
ла с трагичним завршетком. (Чувши 
за Жилијенов брачни план с ћерком 

једног маркиза, Жилијенова бивша љубавница, супруга једног градона-
челника, обавештава маркиза о својој некадашњој вези с Жилијеном и 
представља га као човека који користи жене за каријеру. Тиме је плани-
рани брак торпедиран, Жилијен посегне да убије своју бившу љубавни-
цу, али је само рањава, те бива осуђен на смрт. Маркизова кћи сахрањује 
Жилијенову главу, а градоначелникова супруга умире од туге за својим 
бившим љубавником.)

Због начина развијања љубавне радње и трагичног расплета, овај 
роман има јаке романтичарске црте, па се Стендал често назива само 
претечом реализма. То још више важи за његов роман Пармски карту
зијански мананстир (1839).

Оба романа имају филмску адаптацију. Покушајте да их погледате. Љуби
тељи филмова са узбудљивом радњом неће погрешити.

1 Право име Мари-Анри Бејл. Књижевно име „Стендал” узео је према имену једног 
немачког градића.
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оноре ДебалзаК
(1799–1850)

Један од најзначајнијих пред-
ставника не само француског него 
целог реализма. Осим тога, Балзак 
је и један од најплоднијих писаца 
на свету.

Циклус „Људска комедија”

1. Јединствен, по обиму највећи 
романсијерски пројекат реализма 
јесте Балзаков циклус романа под 
заједничким насловом „Људска ко-
медија”.

на које велико дело светске књи
жевности алудира (упућује) на
слов „Људска комедија”?

У Предговору „Људској коме
дији” (1842) Балзак износи сво-
је ставове о реализму, зато се овај 
текст сматра програмом реализма. 
Балзак упоређује писца са историчаром и научником који испитује 
природу. Писац, каже Балзак, треба да изучава људске страсти и односе 
исто тако непристрасно као што научник изучава природу, а треба да 
их описује, такође објективно, као што историчар описује историју. Али 
пишчев предмет је ипак другачији, писац треба да напише „историју 
нарави” (нарав: људска природа, карактер).

Прочитајте у хрестоматији одломке из Предговора „Људској комедији” и про
верите да ли сам добро препричао његов садржај. Ако треба, допуните и 
додајте своје мишљење о свему томе. (Да ли је писац заиста сличан науч
нику…)

2. У Балзаковом плану „Људске комедије” било је предвиђено 137 
романа, од којих је стигао да напише 91 (но има и таквих који нису пи-
сани у оквиру овог пројекта, што значи да Балзак има око сто романа). 
Циклус је подељен у шест тематских области: 1. Призори из приватног 
живота, 2. Призори из провинцијског живота, 3. Призори из париског 
живота, 4. Призори из политичког живота, 5. Призори из војничког жи-
вота, 6. Призори из сеоског живота. (Немојте набубати, забога!)
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сада се још једном присетите оне друге велике „…комедије” на коју упућује 
наслов Балзаковог циклуса. Какве сличности видите у садржају и конструк
цији та два подухвата?

„Чи ЧА ГО РиО”
(1835)

Тема

Један младић – Ежен де Растињак – долази из провинције у Париз с 
намером да направи каријеру. Упознаје људе разних позиција и нарави, 
доживљава љубави, што на бази емоција, што на бази интереса, уплиће 
се у манипулације на скали од малих лукавштина до ивице криминала. 
Из свега тога стиче реалну слику о париском животу и законима људ-
ских односа. Све то није у складу с његовим очекивањима које је донео 
из провинције, али искуство му доказује да нема избора: ако жели да 
постигне успех, мора да прихвати правила игре у којој учествује. То је 
развојна кривуља главног јунака од почетка до краја романа.

Садржај

Компликована радња развијена око више ликова, који су тешње или 
лабавије (бокорасто) везани за главног јунака. Око њега су исплетене 
три љубавне радње, затим ту је чича Горио, некадашњи успешни фа-
брикант резанаца, који сада већ живи само за своје ћерке. Ћерка га, ме-
ђутим, занемарују (Шекспир: Краљ Лир). Ту је и криминалац Вотрен, 
банкар робијашница, због којег се међу елементима радње појављује и 
злочин. Осим њих има још цео низ споредних ликова.

Структура

С обзиром на компликован садржај, поставља се питање: како је Бал-
зак повезао све те ликове у једну радњу? Можда Стернова хумористич-
ка недоумица није била неоснована? Балзак је водио рачуна о томе, те 
је смислио један сјајан потез: цело море у једној капљи! Тако би се мо-
гла описати структура романа Чича Горио.

Главни ликови, наиме, живе сви у истом париском пансиону. Фено-
менално, зар не? Сместивши ликове у један простор, писац не мора да 
препричава околности њиховог упознавања и објашњава њихове одно-
се. (Немојмо заборавити да би све то требало да буде реалистичко, јер 
писац реализма не може дозволити себи описе невероватних и случај-
них сусрета у шуми као неки романтичарски аутор.) У пансиону је све 
реално и једноставно: јунаци романа живе под истим кровом па не тре-
ба објашњавати споредне ситнице њихових односа, него прича може 
да тече усредсређена на битне ствари.



21

Скала страсти

Сходно ономе што је рекао у предговору „Људској комедији”, Бал-
зак је у галерији ликова романа Чича Горио дао читаву лепезу људске 
нарави. Према пишчевом мишљењу, покретачка снага људске природе 
је страст. Ликови романа представљају разне видове страсти, од којих 
Балзак ствара целу скалу од позитивне до негативне крајности.

На једној страни је чича Горио са својом безмерном љубави према 
ћеркама (које то не заслужују, али старцу не смета чак ни то). Другу 
крајност представља криминалац Вотрен са својом безобзирношћу 
и не презањем ни од убиства. Остали ликови, пре свега главни јунак 
Растињак, лавирају између тих 
крајности, неки ближе овом, неки 
оном. Но важно је уочити (као бит-
ну реалистичку црту, различиту од 
романтичарске праксе) да ликови 
нису једнострани.

Сличности и разлике

Чича Горио је углавном добар, 
не осуђујемо га због његове стра-
сти, ипак можемо имати и критич-
ки став о претераности његове љу-
бави према кћерима које га не воле 
и не поштују.

Вотрен је „само” наставак оно-
га пута којим се крећу средишњи 
ликови на челу са централним ју-
наком Растињаком: жељни успеха 
у животу, и они поступају себично 
и користољубиво, не презају од ма-
њих не баш поштених поступака, 
али на ивици криминала застају. 

Главни ликови романа остају по
штени („уредни”) људи – барем у 
очима света (и читалаца? да ли? 
да ли сасвим?). само је Вотрен  
прави злочинац. но где је грани
ца између њега и осталих?

Роман нам нуди закључак да та граница није јасна и оштра линија, 
него широк појас с разним прелазним шавовима.

Каква осећања видите на лицу глумца на приложеној слици?

Глумац Шарл Азнавур као чича Горио у филму 
(2004) снимљеном по Балзаковом роману.  
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Слојеви романа

Целокупна радња има неколико слојева, везаних за поједине лико-
ве. У том погледу роман Чича Горио изгледа као спој неколико романа 
различитих типова. Чича Горио стоји у центру једне породичне приче, 
имамо дакле породични роман. Растињак гради своју каријеру, па има-
мо и роман каријере. Растињак пролази кроз развој своје личности, 
па имамо и роман развоја и роман васпитања. Растињак има љубавне 
авантуре, па имамо и љубавни роман. Вотрен чини злочине и бежи од 
полиције која га јури, па имамо и криминалистички роман. Најзад све 
то заједно даје комплетну слику тадашњег друштва, па имамо и дру-
штвени роман.

има ли смисла делити романе у такве подврсте? Присетите се неких рома
на које смо читали и покушајте да их сместите у неку од тих „кутија”. (или 
смислите за њих нове „кутије”, или кажите – и докажите – да све то нема 
смисла.)

„иЗ ГУ БЉЕ нЕ иЛУ Зи ЈЕ”
(1837–1843)

Овај Балзаков роман треба познавати барем због његовог наслова: 
Изгубљене илузије – то је кључна метафора за западноевропски реали-
зам; он би се и могао дефинисати овако: реализам је књижевност изгу-
бљених илузија романтизма.

Опет младић од каријере

Опет се ради о младићу (Лисјен де Рибампре) који из провинције до-
лази у Париз и гради каријеру. (Почиње запошљавањем у штампарији а 
после ради као новинар: то је Балзаков аутобиографски материјал.)

Шта значи да су илузије изгубљене? То је 1. разочарано трежњење 
од чистих али наивних младалачких очекивања; 2. пристајање на дате 
услове; 3. прихватање средстава која нам се додуше не допадају, али 
увиђамо да само помоћу њих можемо постићи успех.

– Па то је исти штос као код Растињака у роману Чича Горио.
– Јесте, али…
– Онда то нећемо читати ни у лудилу!
– Него шта ћемо радити?
– Гледаћемо утакмицу Барселона–Јувентус.
– Па то је исти штос као Реал Мадрид – Бајерн Минхен.
– Ти немаш појма о фудбалу.
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ЈОШ нЕ Ки ЗнА ЧАЈ ни ФРАнцУ сКи РЕ А ЛисТи

флобер,зола,мопасан

Гистав Флобер (1812–1880) у роману Госпођа Бовари (1857) прика-
зује трагичну судбину једне жене која живи у неспојивом јазу сивила 
свакодневице брачног живота и својих чежњи и страсти, те не видев-
ши излаза прекраћује себи живот. Овим романом се на високом нивоу 
светске књижевности појављује проблем судбине жене (њене слободе, 
равноправности итд.).

Емил Зола (1840–1902) у својим ро-
манима (поређаним такође у циклус по 
узору на Балзака) приказује материјал-
но и физичко пропадање једне францу-
ске породице. Из циклуса од двадесет 
дела најпознатији су романи Јазбина
(1877), Нана (1879) и Жерминал1 (1885). 
На основу програмског чланка Експери
ментални роман (1880) Зола је сматран 
зачетником натурализма. (У том чланку 
износи тезу да је писац „лекар друштва”, 
али само онај који доноси дијагнозу: 
установљује болест, али лечење је већ 
задатак самог друштва, то јест људи.)

НаТУРализам— (од латинске речи која значи „природа”) по
зна фаза европског реализма, у којој се уметник (писац, сликар) 

труди да у приказивању стварности буде сасвим веран природи, да 
запази и предочи све детаље, прецизно и аналитички, готово као у 
науци.

Ги де Мопасан (1850–1893) у свом главном роману БелАми (1885) 
даје крајњу, најдоследнију верзију младог каријеристе. За разлику од 
својих претходника који су још знали да пристајањем на немилосрдне 
услове света издају своје младалачке илузије (Том Џонс, Жилијен Со-
рел, Ежен де Растињак), Мопасанов јунак (Жорж Дироа) појављује се 
већ као млади користољубиви каријерист и женскарош, који више и 
нема гриже савести због „изгубљених илузија”; он их није ни имао. Он 
већ ужива у ономе што су његови претходници само прихватали (исти-
на, мрзовољно). За њега је право задовољство што постиже друштвене 
успехе „на женској линији”, као заводник и љубимац („бел ами”) жен-
ског света, у којем он не тражи искрену љубав него добре „везе”. 

1 Седми месец у календару француских револуционара 1789. године (од 21. марта 
до 19. априла).

Париска мода 1840их година
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РУ сКи РЕ АЛ и ЗАМ

ниКолајвасиљевич ГоГољ
(1809–1852)

Он је први велики руски реалиста, иако је приказивао реално тешко 
замисливе догађаје и људе. Како је то могуће? Тако да је Гогољ био са
тиричар, дакле хумористички писац.

Шта је разлика између хумора и сатире? Освежите 
шта сте учили о томе раније, на пример код Бранка 
Радичевића и Јована Јовановића Змаја. (Које су њи
хове чувене сатиричне песме?)

Гогољев поступак је тај да неку реално 
замисливу ситуацију увелича и доведе до 
крајности: до степена који се у стварности 
обично не достиже. Дотера до апсурда (ла-
тинским изразом: ад апсурдум). На том сте-
пену обична ствар постаје смешна и готово 
фантастична. (Сви знамо да постоје особе 
које се плаше миша. То је сасвим реално и 
обично. Али ако замислимо некога ко седе-
ћи пред компјутером сваки час панично ски-
чи јер мора да дотакне „миша”, то је већ сме-
шно, апсурдно и готово фантастично.)

„РЕ Ви ЗОР”
(1836)

„Долази нам ревизор!” – скиче житељи градића у којем је смештена 
радња чувене Гогољеве комедије Ревизор (надзорник, инспектор, кон-
тролор, надгледник, прегледач; читав низ назива за исти појам: чове-
чанство, изгледа, нема много поверења у – себе).

Какав надзорник (мислим: надзорник чега) долази у градић? Ко ски-
чи панично? Сви, сви, сви! Сви који у градићу имају неку званичну и јав-
ну функцију: начелник општине, управник болнице, судија, полицајци, 
поштар, трговци.

Откуд та вест? Једног од грађана обавештава пријатељ из Петрогра-
да (руске престонице) да буду обазриви јер им је послат тајни ревизор, 
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који долази инкогнито како они не би могли да се припреме и да га 
преваре. И гле, тих дана у месној гостионици одседа неки младић из 
Петрограда, понаша се чудно, каже да је у пропутовању, а све узима на 
дуг и вересију. Нема сумње: тајни ревизор! Ми, међутим, сазнајемо да је 
у питању млади пробисвет, ситни чиновник који је занемарио свој по-
сао о прокартао све паре, те се скрива од претпостављених и од својих 
родитеља.

Почетни драмски (и комични) врхунац је сцена начелника и млади-
ћа, који мисли да је начелник дошао да га хапси, а начелник је дошао да 
подмити „ревизора”.

Структура

Током пет чинова комедије развија се радња у смешним сценама у 
којима се варирају последице тог основног неспоразума. („Ревизор” је 
доста брзо схватио о чему се ради, те игра своју улогу и прима мито.) 
Гогољ изводи пред нас разне типове руског друштва: ту су разни град-
ски функционери, који сви имају своју сцену с „ревизором”. Нагласак 
је, зато, на друштвеним типовима (функционерима и службеницима). 
Али светло пада и на приватне односе. Упознајемо начелникову жену 
и кћерку, које се такође улизују „ревизору”, а он искоришћава њихов 
снобизам.
Поента (станимо мало и покушајмо да је предвидимо [није тешко]): 

лажни ревизор се накупио пара, те диже сидро и одлази. А када би жи-
тељи градића одахнули, стиже – прави ревизор.

Слојеви

У првом плану је друштвена сатира као хумористичка критика дру-
штва и његових представника (в. горе).

Али има две ствари због којих ова комедија добија и шире значење 
(осећамо више од тога: јер руку на срце, шта нас се тиче Русија прве по-
ловине 19. века).

1. Гогољева сатира је потпуна, нема никог ко би био часни изузе-
так. (То је оно „ад апсурдум”.) Сви смо ми такви, само нам треба прили-
ка (не дај боже!) да покажемо зубе.1

1 У моје гимназијско доба било је школских надзорника. Када би најавили долазак, 
школа би се, дабоме, припремила. „Ти да ниси писнуо”, рекао би профа ученику 
познатом по свом стабилном незнању. Било је, међутим, и изненађења. У сентандрејску 
гимназију дође надзорник руског језика (тада обавезног у Мађарској). Ух, ух, ух! Руски 
језик није спадао међу популарне и успешне предмете. Један ученик, звани Јегење, 
особито се истицао незнањем руског (нулти степен). Њему је профа изразито забранио 
да проговори на часу. Али не лези враже: дерану се учинило да зна! Обрађивали су 
руску народну приповетку о малим медведима. Професор поставља питање: „Што 
сказал медвежонок?”, а Јегењи сине, дигне руку, скочи из клупе и извали: „Медвежонок 
сказал: брум, брум.”
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2. Каква је то држава у којој од њеног једног јединог представника 
дрхти један цео град? Ма какви били његови житељи, над њима влада 
још гора држава. Јер, с једне стране, држава су они сами (сви они су ње-
ни функционери). С друге стране, та држава влада над њима као над 
робовима (иначе не би требало да се плаше ревизора). Дакле опет: ад 
апсурдум. Какви људи, таква држава, и обратно. Не знамо ко је ту кокош 
а ко јаје, шта је узрок а шта последица. Све је лоше, апсурд је тоталан.

„МР ТВЕ ДУ ШЕ”
(1842)

Тема

Хумористичку а ипак мрачну слику даје Гогољ и у роману Мртве ду
ше. (Тему му је поклонио Пушкин.) Наслов и овде, као у Ревизору, указу-
је на суштину садржаја дела: у роману се препродају „мртве душе” – то 
јест умрли кметови. У царској феудалној Русији земљопоседници су би-
ли буквално власници својих кметова (руски: „мужик”).

Главни јунак романа је велепоседник Чичиков који крстари Русијом 
и купује – покојнике! (Превара је базирана на томе да се до новог попи-

са становништва плаћао порез и 
за мртвим кметовима, а Чичиков 
их купује будзашто, те на основу 
њих подиже државни кредит и 
троши га у иностранству.)

Ако је Ревизор духовита и 
оштра сатира, Мртве душе су 
гротескна и сабласна визија. 
Русија се овде представља као 
земља авети у којој је реално 
могуће оно што је иначе, у нор-
малним приликама, физички не-
могуће: да покојници и надаље 
живе, и то не само у успоменама 
него у стварном (економском) 
животу.

Свет је окренут тумбе: не-
могуће је могуће, ненормално 
је нормално, апсурд је тоталан. 
Ипак, све време остајемо на тлу 
стварности: ова превара је пот-
пуно замислива, могла би да бу-
де новинска вест.
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ГРОТеСКа— (од италијанске речи која значи „шпиља”: у подзем
ним развалинама античког Рима нађене су чудне слике на који

ма су на неприродан начин спајани елементи људског, животињског 
и биљног света) фантастична, искривљена карикатура стварности, 
али таква да – упркос томе што је карикатура – не изазива смех, него 
застрашује; заправо постиже нешто између смеха и страха, нелагод
ности, згражавања.

Структура и стил

Роман је саздан од низа епизода у којима Чичиков спроводи свој 
хохштаплерски „пројекат”. У том погледу Мртве душе имају структуру 
авантуристичког романа, пошто поједине делове повезује само главни 
лик и његово кретање с једног места на друго, из једне авантуре (пре-
варе) у другу.

Кретањем главног јунака, пак, креће се 
и „камера” која снима руску стварност: пра-
тећи Чичикова, писац нам даје реалистичку 
слику оне друштвене и животне средине у 
којој главни лик остварује свој подухват.

Идеја јесте „фантастична” (сјајна, неве-
роватно добра, изузетна итд.), али је потпу-
но реална, не диже се у сферу чуда (Чичи-
ков не уме да лети, не претвара се у жабу 
итд.). Све је вероватно, ма колико то (баш 
то) било невероватно.

[Напомена о замени живих и мртвих: на 
факултету је мој професор светске књи-
жевности рекао да су у роману Мртве душе
замењени светови: „мртви су живи, а жи-
ви су мртви”. Хм. То звучи јако добро, али 
шта значи? Добро, смисао првог дела изја-
ве био ми је јасан: мртви су живи зато што 
их Чичиков купује као да нису помрли. Али 
зашто су живи – мртви? (Да ли имате неки 
тип? …Чекам …чекам …па ево мој:) Мислим 
да су живи људи мртви зато што је „мртва” цела Русија у којој они живе (од-
носно, они су Русија, као у Ревизору). Русија средином 19. века живи као у 
средњем веку, у њој се ништа не мења и не креће. Та Русија је мртва, па су у 
њој живи људи – мртви, а мртви су – живи.]

Погледајте приложене илустрације графичара Александра Агина уз „Мртве 
душе” и покушајте на основу карикатура  описати личност и људски мента
литет представљених ликова романа.
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„ШињЕЛ”
(1842)

Тип малог човека

У област фантастике прескаче Гогољева приповетка Шињел, једна 
од најпознатијих новела на свету. Њен главни јунак је мали чиновник
Акакиј Акакијевич, чије је име постало симбол (као Дон Кихот, Ха-
млет): то је мали човек, безначајан до те мере да му нико не зна ни име, 
камо ли да некога занима какав је он човек, шта су му жеље и хтења1; 
нико њега не примећује, јер је толико ситан да чак и не смета никоме.

Основна прича је једноставна: главни јунак мукотрпно сакупља паре 
да би купио себи нов шињел, уместо похабаног старог. Најзад успева, но 
још исте ноћи нападну га разбојници и отму му нови шињел. Обраћа се 
полицији и једном угледном генералу, али тај га грубо отера. После то-
га Акакиј Акакијевич убрзо умире.

И сад следи нов заокрет: у петроградским ноћима појављује се са-
бласт која отима шињеле и бунде богатих људи. То траје неко време, 
све док сабласт не отме шињел оног грубог генерала. Тиме се серија 
отмица окончава, сабласт дефинитивно нестаје.

Тако ова приповетка са чудном али у основи ипак реалистичком рад-
њом, у завршетку прелази у област фантастике.

на крају приповетке покојни Акакиј Акакијевич наступа као да је жив. У том 
погледу постоји сличност с романом Мртве душе. ипак, има и битне разли
ке. У чему је она?

ФаНТаСТиКа— (од грчке речи која значи „онај ко је способан да 
замишља”) приказивање чудесних ствари које су плод маште, 

уобразиље, које у стварности не постоје (реално, физички). – Фанта
стике има у уметности од најстаријих времена (на пример у Библији), 
а у новије време појавила се и научна фантастика (scifi – science 
fiction).

[Напомена о реализму и фантастици: Да ли је и ово реализам? Питање је 
реално, али небитно: писци не пишу за кутије, пракса је увек шира и ша-
ренија него шаблони који нам служе само као (веома корисни) путокази. 
– Уосталом, ако човек има машту, онда је и машта део реалности, а у том 
случају све што је плод маште: то је део реалности. Иако није реално. То је 
врло једноставно, иако је компликовано.]

1 Акакиј Акакијевич значи Акакав Акакавовић. „Одговор” би пак био: Никакав Ни-
какавовић.
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лавниКолајевичтолстој
(1828–1910)

Био је гроф, а изгледао као му-
жик. Рођен је као имућни феуда-
лац, а покушао је да живи као љу-
ди најнижег друштвеног слоја. 
Хтео је да се друштвено спусти 
до кметова, а њих да подигне до 
својих духовних и моралних убе-
ђења. Свом пророчанском пози-
ву је посветио и своја књижевна 
дела, а при крају живота, у дубо-
кој старости, престао је да пише 
и бавио се директним пропо-
ведањем свог учења базираног 
на идеји о једнакости и љубави 
међу људима. Био је један од нај-
већих ликова целе светске књи-
жевности, а на крају је одбацио 
књижевност као недовољну за 
спасавање света и људских душа.

Гогољ је приказао да је Руси-
ја мртва, Толстој је наумио да је 
спасе. А био је убеђен да би про-
налажењем спаса за Русију био 
пронађен спас за цело човечан-
ство. Ни мање ни више. Нама то 
може изгледати и наивним и помало смешним. У реду: нека свако зау-
зме свој став. Али вредност Толстојевих књижевних остварења још ни-
ко (озбиљно) није оспорио. А та дела не би могла да буду таква каква 
јесу без пишчевих великих духовних и моралних идеја и настојања.

„РАТ и МиР”
(1869)

Велики историјски роман о рату између Француске и Русије 1812.
Обичај је да се овај замашан роман (преко хиљаду страница) упоре-

ди с Хомеровим еповима. Као Хомер о Тројанском рату, и Толстој нам 
прича велику причу о једном великом рату (Наполеоновом походу на 
Русију) и о људима који живе и умиру у тим бурним временима.
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Тотална слика света

Писац нам прича, а ми ронимо у један свет као да смо и сами живели 
у њему.

Рат имир није „мачји залогај”, његовом читању треба посветити јед-
но цело лето (или дугу зиму); за тих неколико недеља постаћемо Руси, 
грофови, кметови и војници, руска армија и руски народ, брбљаћемо 
у аристократским салонима о политици и великим питањима живота, 
борићемо се и гинућемо на ратиштима. И заљубљиваћемо се, бићемо 
срећни и тужни, зависно од тога да ли свога вољеног грлимо или га са-
храњујемо.

„Све” је дато у једном оквиру: историја и појединац, светска поли-
тика и дечја соба, старост и младост, рађање и смрт, љубав и мржња, 
пропаст и спасење.

Ликови

Упознајемо ликове које никад више не заборављамо, остају с нама 
као да смо их упознали у стварном животу.

На великом таблоу истичу се кнез Андреја Болконски, који гине у ра-
ту, Пјер Безухов, који пролази кроз преображај: у почетку присталица 
западноевропских идеја, под утицајем искустава током рата утапа се у 
масу руског народа и поистовећује се с „руском душом”.

Од женских ликова истичу се кнегињица Марија, која оличава „уну-
трашњу, душевну лепоту”, и Наташа Ростова, која од љупке девојчице 
стаса прво у романтично заљубљену девојку погођену смрћу свога дра-
гог (кнеза Андреје Болконског), да би на крају постала супруга и мајка 
(њен муж је Пјер Безухов).

Идејност романа

Подељена на свет аристократије и кметова, Русија се под ударом не-
пријатеља уједињује, те по цену огромних жртава спасава себе и своје 
људе. Тај национални пут представља Пјер Безухов својим животним 
путем.

Структура романа

Нагласак све време остаје на томе да се радња одиграва у време 
француско-руског рата, зато је Рат и мир пре свега историјски роман. 
Али у историјском оквиру упознајемо судбину неколико породица, па 
је Рат и мир заправо и породични роман. Но пошто у току приказива-
ња ратних прилика и породичног живота добијамо и слику тадашњег 
руског друштва, Рат и мир је заправо и друштвени роман.
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[Напомена о типовима романа: сви добри романи су, заправо, „мешовити”, 
донекле друштвени, донекле породични, донекле васпитни (јер се ликови 
обично мењају под „васпитним” дејством прилика и других људи), а про-
тицањем времена сви романи, кад тад, добијају историјску перспективу 
(истина, није свеједно да ли је нека тема романа историјска већ за самог 
писца или само за читаоце каснијих времена). Све у свему: све ове стручне 
појмове треба да схватамо довољно еластично.]

Историјски роман

Рат и мир у обиму од преко хиљаду страница говори о добу фран-
цуско-руског рата, али за матурски испит из историје из овога романа 
нећемо добити довољно информација; за испит је бољи уџбеник, јер у 
њему о овом добу има више информација, на свега две странице.

Како је то могуће?
Тако што је у историјском роману историја само оквир. Главни пред-

мет романа су људске судбине у том оквиру. А историјски оквир је код 
неких ликова важнији, код неких сасвим споредан.

Прочитајте одељак о Валтеру скоту и историјском роману у уџбенику за 10. 
разред.

У историјском роману важан је однос и сразмер чињеничне историј-
ске реалности и фикције.

Толстој није могао да напише да су у француско-руском рату победи-

Франсоа Жерар: Битка код Ауштерлица (1810)
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ли Французи и да је Наполеон погинуо већ на почетку рата. Али је зато 
могао написати да је Наполеон тог и тог јутра био весео. Или невесео. 
Поспан. Свеж. Гладан. Сит. Доручковао је чај. Млеко. Кафу. Кајгану. Свр-
бело га је лево уво. И десно. Али никако није могао да погине.

За разлику од Наполеона, који је историјски лик, измишљени ликови 
могу да погину кад год желе… пардон: када писац жели… пардон (писац 
није убица!): када логика радње жели… пардон: када логика радње зах
тева да неко погине. И тако даље (оканимо се најзад невеселих приме-
ра): Толстој није могао да напише да се Наполеон зацопао у неку Руски-
њу, те оставио цео рат до врага и отишао да живи безбрижно као мужик 

у неком руском селу.
Као цела историја, и исто-

ријски ликови (Наполеон, Ку-
тузов, руски цар) појављују 
се у историјском роману само 
споредно, на маргинама рад-
ње. Они припадају реалном 
материјалу историјског окви-
ра. Главни ликови су изми-
шљени. Они припадају књи-
жевној фикцији. Она је у рома-
ну средишња, главна материја.

Ево једна напомена и једно питање 
о стварним моделима фиктивних 
ликова: има случајева када је неки 
фиктивни лик – стваран. или има 
стварне елементе.

Рецимо, неко ће од нас написати ро
ман у којем ће један лик за време 
својих гимназијских година на часу 
руског језика казати: „Медвежонок 
сказал: брум, брум.” Ми знамо да се 
то заиста догодило у стварности. Ја 
знам и право име онога ко је то ре
као. ипак би он као јунак романа био 
фиктиван. Ја барем тако мислим. Да 
ли сам у праву?

Ако тако гледамо, биће да постоји је
дан стварни и један фиктивни напо
леон – онај у историји и овај у Рату
и миру. Да ли је тако?

Глумица Одри Хепберн као наташа Ростова у филму 
Рат и мир (1956)
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„АнА КА РЕ њинА”
(1877)

Из Рата и мира стиче се утисак да је „све у реду”, непријатељ је са-
владан, створено је национално јединство и пронађена је породична 
срећа (Пјер Безухов).

Али непријатељ је отишао, а Русија је остала каква је и била пре ве-
ликог потреса и уједињења. Испоставља се да је уједињење било само 
привремено.

Ликови Рата и мира проналазе решења, ликови романа Ана Карењи
на доживљавају кризу.

Ана живи у кризи брака.
Из те кризе тражи излаз у љубави (браколомству), али и тај њен по-

кушај остаје неуспешан: човек који је у почетку искрено воли, официр 
Вронски, с временом попушта у својој љубави према њој. У одлучном 
тренутку, када би требало да стане уз њу, он даје предност „важнијим” 
и „озбиљнијим” пословима: одлази на балкански фронт да се бори про-
тив Турака (за слободу Србије). Схвативши да је њена срећа важна само 
њој, Ана извршава самоубиство (баца се пред локомотиву).

Структура и ликови

Упркос наслову у којем је истакнута једна личност, Ана Карењина је 
роман са две главне радње и са два главна лика („дволични роман”). 
Као да су спојена два романа, један „женски”, чији је главни лик Ана Ка-
рењина (презиме по мужу), и један „мушки”, чији је главни лик Љевин, 
један од типичних ликова руске литературе.
Љевин се у почетку романа налази у оном стању у које је Пјер Без-

ухов стигао на крају Рата и мира. Оно што је за Пјера било решење, за 
Љевина је полазна тачка: има своју породицу и ради на своме имању. 
Његов живот је испуњен садржајем и смислом. Ипак није задовољан. 
Уочава друштвену неправду, разлику између себе и својих кметова. А 
покушаји да створи једнакост, наилазе на неразумевање целог дру-
штва, па и са стране самих кметова. (Изгледа, свет се не може мењати „у 
малом”, у свом запећку.) Са својом женом живи у ствари срећно, ипак му 
недостаје нешто неухватљиво: цео породични живот своди се на стара-
ње и подизање деце. Љевин са својом душом остаје сам, нема с ким да је 
подели. То је његова криза, за коју нема решење. Остаје му одлука да и 
надаље треба да живи честито као дотад, помирен с компромисом да се 
оно најбитније у његовој души тиче само њега. Љевин дакле није про-
нашао срећу у животу, али није ни трагичан лик.
Ана такође не проналази срећу у животу, а за њу то има трагичну по-

следицу. Њена криза прераста у несрећу. Анина криза има два степена: 
прва је брачна криза, друга је љубавна криза. Ана живи у браку који ни-
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је заснован на љубави него на друштвеним конвенцијама (обичајима): 
удата је за човека честитог и верног, али према којем не осећа велику 
љубав, више га поштује него што га воли. Живи као милион других же-
на, у складу с једним обичајем који сви одобравају. Али није срећна. Раз-
бијањем брачних окова, Ана Карењина покушава да досегне срећу. Ти-
ме постаје симболичан лик (као Флоберова јунакиња госпођа Бовари).

Прихватањем љубави ван брака, Ана је учинила највише што је мо-
гло да се учини (то је плафон њених могућности). Ипак није постигла 
циљ, није постала срећна. После тога јој је преостао једини логичан ко-
рак: самоубиство.

Ни Љевин није срећан, али он прихвата компромис. Ана такође није 
срећна, али она не прихвата компромис, него бира трагично решење.

Ана Карењина и Ема Бовари: које су сличности и које су разлике између 
њих? Да ли је Ана симпатична или не: да ли је осуђујете или навијате за њу? 
Шта мислите о Љевину?

„ВАс КР сЕ њЕ”
(1899)

У овом роману Толстој показује излаз из кризе. То је пут од људске греш-
ности до очишћења. Пут је индивидуалан (свако сам треба да га пређе), 
али ако га сви пређу, онда ће то бити општи пут. 

Главни лик романа је принц Њехљудов. Његов животни пут је при-
мер за духовни и морални преображај.

Њехљудов је руски велепоседник, богаташ, с високом позицијом у 
друштву. Он је у младости обешчастио кметицу Каћушу. Много годи-

на касније он је препознаје у тамни-
ци, међу робијашима који чекају да их 
пребаце у изгнанство у Сибир.

У Њехљудову се буди грижа саве-
сти. На првом степену помаже Каћу-
ши поклонима и посетама, потом же-
ли да је ослободи помоћу својих веза у 
високим круговима, но она све упор-
но одбија.

Њехљудов одбацује све и полази с 
њом у Сибир у изгнанство.

Утопија? Погледајте у речнику шта је утопи
ја и размислите о томе да ли је Толстој био 
утопист.

Толстој за радним столом; он се под старост 
више бавио ширењем својих идеја него 
литературом
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фјоДормихајлович ДостојевсКи
(1821–1881)

Толстој приказује човека у свету, Достојевски приказује свет у чове-
ку. (То је рекао онај мој бивши професор од којег сам већ цитирао изја-
ву да су у Гогољевим Мртвим душама мртви живи, а живи су мртви.1)

У својим романима Достојевски је створио ликове који представља-
ју разне типове људског карактера, нарави, хтења, жеља, настојања. 
Нагласак је увек на приказивању 
људских особина и тежњи. Али се 
ликови крећу у реалној средини, па 
се у романима Достојевског ипак 
појављује и руска стварност. Лико-
ви су истовремено „општи људи” и 
типични Руси. (Барем онако како 
ми замишљамо типичне Русе – на 
основу руских романа.)

„ЗЛО Чин и КА ЗнА”
(1866)

Тема и садржај

Главни лик овог романа је пе-
троградски студент Раскољников, 
који уображава да има такве иде-
је и способности којима би могао 
да изведе човечанство на прави 
пут. Али невоља је у томе што нема 
пара да оствари своје племените 
планове. Одлучује да пошто-пото 
набави паре. И тако… (пажња: пошто је роман криминалистички, онај 
ко жели да га прочита, треба да прескочи ово што овде следи): Раскољ-
ников убија једну старицу лихварку и отима јој паре и заложено драго 
камење.

Сад бисмо очекивали роман о остваривању племенитих планова 
главног јунака.

Уместо тога следи роман о борби главног јунака са својом савести и 
роман о полицијској истрази.

Никад не би ухватили убицу, но он се на крају сам предаје полици-
1 Пошто га већ по други пут цитирам, ред је да кажем име тог мог бившег професора: 

звао се Ендре Терек (Török Endre, 1923–2005).
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ји. Али не због страха, него због покајања. 
Раскољников одлази у Сибир, заједно са Со-
њом, која је играла велику улогу о његовом 
преображају. Роман се завршава следећим 
реченицама:

„Али овде већ почиње нова повест, по-
вест поступног обнављања човековог, по-
вест његовог поступног препорода, поступ-
ног прелаза из једног света у други, упозна-
вање са новом, досад потпуно непознатом 
стварношћу. То би могла бити тема нове 
приповетке – а наша садашња приповест је 
завршена.” (Превод др Милосав Бабовић.)

[Рекламна напомена: препоручујем вам овај ро-
ман; прочитајте га сад, у младости; никад више не-
ће утицати на вас тако елементарно као сада; то је 
права књига за вас: најинтересантнији кримић, а 
пун филозофије, психологије, љубави. Немојте про-
пустити прилику.]

Раскољников и његова идеја

На почетку романа Раскољников је на 
стајалишту западноевропске просвећено-
сти: верује у идеју да се путем разума може 
створити добар свет (он има такву идеју). 

За остваривање његовог плана потребна су материјална средства. Из 
тога следи да се и његов план односи, вероватно, на материјалну су-
штину света. Кажем „вероватно”, јер о самом том плану не сазнајемо 
готово ништа; ваљда ни сам Раскољников не зна шта је то у ствари. Ка-
рактеристично је да после крађе Раскољников сакрива благо и ништа 
не предузима.

За разлику од ове идеје у материјалном свету, Раскољников дожив-
љава преображај у духовном свету. За његов препород нису потребне 
паре. Његов препород се одиграва у његовој души.

У свету је изгубио све (постао је робијаш у оковима), али је у души 
добио све: чистоту и слободу. (Његова душевна слобода је толика да се 
сам предаје полицији.)

На крају Злочина и казне писац каже: „наша садашња приповест је 
завршена” и наговештава тему могуће нове приповетке: причу о прео-
браженом Раскољникову. У неким својим другим (каснијим) романима 
Достојевски приказује – поред осталих – и такве ликове који су већ про-
шли кроз онај преображај који је код Раскољникова наговештен.

сцена из совјетског филма (1969) на 
основу романа Злочин и казна
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„иДи ОТ”
(1868)

Главни лик романа је кнез Мишкин, који својом потпуном и чистом 
добротом делује као неко ко није од овога света. Тако замишљамо Рас-
кољникова после повратка с робије.

Мишкин је приказан сасвим реалистички, али се понаша другачије 
него остали људи. Њих збуњује његова крајња искреност, несебичност, 
доброта и наивност, па га сматрају чудаком, и на карају крајева – како 
каже наслов романа – идиотом. Али сви осећају да је он у душевном и 
моралном смислу изнад њих. Само „нема везе са животом”. Његов кон-
трапункт је Рогожин, представник сирове и чулне страсти, а између 
њих је главна јунакиња Настасја Филиповна, разапета између два глав-
на мушка јунака, јер њу једнако привлачи Рогожинова мушка снага и 
Мишкинова духовна чистота. Настасја Филиповна умире, јер је љубо-
морни Рогожин убија због своје превелике љубави према њој, али за 
њену смрт је крив и принц Мишкин, јер није имао снаге да је задобије 
и спасе.

„БРА ћА КА РА МА ЗО Ви”
(1880)

Најмлађи Карамазов, Аљоша, поседује исту ону доброту и чистоту 
коју је имао принц Мишкин. Али за разлику од „идиота” који је лебдео 
изнад људи и света, Аљоша се креће међу људима и у свету. Свима чини 
добро, и њега сви воле, и добри и зли. Он је оличење онога што би чо-
век требало да буде. Али он није једини лик овог романа. Његова бра-
ћа представљају разне типове људске нарави: Иван Карамазов оличава 
демонску снагу људског ума, Дмитриј припада сфери физичких стра-
сти, Смерђаков слуша своје животињске нагоне. Аљоша духовно и мо-
рално стоји изнад њих, али није им туђ и није наиван и помало смешан 
(као Мишкин).

У ликовима браће Достојевски је показао скалу људске нарави од 
мрачне до светле стране. Није спорно коју би требало да пратимо. Пи-
тање је само да ли смо способни. Роман нам показује да то није лако, 
али није ни немогуће.

Рекламни сажетак садржаја

Опет један кримић и то врхунски! Убијен је стари Карамазов, и ма-
знута је кеса злата! Води се истрага, осумњичен је један од синова, Дми-
триј (Мића), који лумпује с Циганима и Циганкама и опија се необуздан 
у својој љубави. Око те окоснице врте се остали ликови, полиција оба-



38

вља свој посао, други живе свој живот и воде расправе о смислу живота, 
о Богу и Сотони. На крају се испоставља… али не јасно и гласно као у 
обичном кримићу, него магловито, тајанствено. Сазнајемо да је… Изви-
њавам се: ако сам почео, требало би да завршим, али нећу да покварим 
поенту ономе ко ће прочитати књигу. Ево дакле овако:
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Врсте доброте

Аљоша Карамазов и принц Мишкин односно Њехљудов представљају 
све верзије људске доборте. 

Толстој и Достојевски на крају свог стваралаштва (обојица у свом 
последњем роману) приказују ликове који представљају излаз из кри-
зе. У томе постоји велика сличност између њих (и ликова и писаца). 
Ипак, постоје и битне разлике.

Више пута користим изразе „криза” и „излаз из кризе”. Ко је у кризи, или шта 
је у кризи?

Сличност је у томе што и Толстој и Достојевски приказују јунака који 
заступа или постиже степен потпуне доброте.

Разлика је у томе што су јунаци Достојевског, Мишкин и Аљоша из-
узетни људи, стоје изван и изнад сфере просечних људи, док Толстојев 
јунак, Њехљудов није изузетан човек, спада међу обичне људе. Њехљу-
дов има само један велики изузетан поступак, када добровољно одлази 
у Сибир с робијашима. Мишкин и Аљоша немају велике изузетне по-
ступке, код њих је изузетна сама њихова личност. Оно што је Њехљудов 
учинио, може учинити било ко (наравно неће учинити свако, али могао 
би да учини свако). Онакав какви су Мишкин и Аљоша, не може да по-
стане свако.

Толстој говори о реалној перспективи, стојећи на основама просве-
титељства: помоћу разума треба увидети шта је добро и поступити по 
томе.

Достојевски говори о тајанственој перспективи, на бази мистичног 
убеђења да је човеку дата могућност доброте, али је велика тајна зашто 
се та могућност остварује само у изузетним појединцима.

Размислите о визијама људских и историјских перспектива код Толстоја и 
Достојевског и погледајте их из данашњег аспекта и из вашег угла гледања 
и сопствених искустава и сазнања.



39

антонпавлович

чехов
(1860–1904)

Толстој и Достојевски, стварају-
ћи ликове, траже начине за спасе-
ње људске душе. Чехов приказује 
ликове у којима живи жеља за спа-
савањем људске душе, али више не 
верују да ће им то успети.

ПРиПОВЕТКЕ

За разлику од Толстоја и Досто-
јевског који у својим романима при-
казују велике и изузетне личности, 
Чехов у својим приповеткама опи-
сује мале људе, просечне личности, 
чији живот протиче тихо и непри-
метно, без утицаја на свет.

Смрт чиновника (приповетка, 
1883) делује као нова верзија (ре-
микс) Гогољеве приповетке Шињел. Чехов приказује малог чиновни-
ка који је случајно кихнуо на капут неког буџована, те му се извињава, 
што овај равнодушним климањем главе прима к знању, но чиновника 
то не задовољава (чини му се да се није довољно извинио), те на разне 
начине малтретира човека, који га најзад, изнервиран, грубо отера, а 
чиновник тада умире у страху и жалости.

ДРА МЕ

Чехов је највише домете постигао у драми. На том пољу он је један од 
оних драмских писаца који су извршили највећи утицај у светској књи-
жевности, јер је увео такве драматуршке новости које одређују главни 
ток драмског стваралаштва у 20. веку.

Чехов је, наиме, писао драме без драме, без великих конфликата и 
без нарочите радње. У његовим делима мувају се ликови без животног 
циља и животне енергије. Неки од њих пате због таквог стања, други 
иронијом гледају на себе и на свет.

Ове драме прекрива вело лирске туге и финог хумора.
Ликови су малаксали. Воља више не постоји, а чежња је спутана, пре-

кривена сенком узалудности.
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Најпознатије Чеховљеве драме су Галеб (1895), Ујка Вања (1897), Три
сестре (1901) и Вишњик (1903). Вероватно нема такве сезоне у којој се 
барем једна од ових драма не игра у неком позоришту у свету.

„УЈ КА ВА њА”
(1897)

Соња и њен ујак (ујка Вања) живе у провинцији и воде газдинство да 
би обезбедили  материјалне услове за живот Соњиног оца, професора, 
који живи са својом новом младом супругом. Ујка Вања се у једном тре-
нутку побуњује и испаљује на професора хитац из револвера, али тај 
покушај испада смешан, а живот после тога тече и надаље на старом ко-
лосеку. Разлика је само у томе што су сада Соња и ујка Вања већ свесни 
узалудности своје жртве, но не виде другу перспективу. Прихватају сво-
ју судбину која је, додуше, бесмислена, али барем испуњава садржајем 
дане њиховог живота.

Улогу доктора Астрова тумачи Константин Станиславски (стоји у белом 
капуту), глумац, редитељ и театарски иноватор, један од најутицајнијих по
зоришних уметника и теоретичара свих времена. Тражите о њему податке у 
лексиконима и на интернету.

Представа Ујка Вање у моксовском Художественом театру 1899.
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ЈОШ нЕ Ки ЗнА ЧАЈ ни РУ сКи РЕ А ЛисТи

турГењев, Гончаров
Иван Сергејевич Тургењев (1818–1883) био је представник лирског 

реализма (истиче се лепим описима природе и људских осећања и ми-
сли). По својим друштвеним убеђењима био је конзервативац, али и ре-
алист. Волео је стару Русију и њене људе, али је увиђао да је то стање 
историјски неодрживо. Срце га је 
вукло назад, а памет га је гурала на-
пред. Због тога, стварао је сложене 
ликове: са симпатијом је описивао 
оне за које је доказивао да треба 
да нестану, а без симпатија је при-
казивао оне о којима је веровао да 
треба да дођу. Његово главно дело 
има симболичан наслов Очеви и де
ца (1862). А због противречности у 
приказивању ликова (в. горе), јед-
на читатељка је рекла да би прави 
наслов романа требало да буде „Ни 
очеви ни деца”.

Иван Александрович Гончаров
(1812–1891) у свом роману Обло
мов (1859) приказује једног руског 
велепоседника који цео свој живот 
проводи – у кревету. (Сам!) По њему 
је настао израз „обломовштина” ко-
ји означава лењост и неодлучност, 
тромост и безвољност. Обломов је 
симбол оне Русије о којој је Гогољ 
дао сабласну слику у Мртвим ду
шама, а Толстој и Достојевски су 
покушали да створе ликове који 
превазилазе обломовштину.

Поводом „обломовштине” сетите се шта знате о типу „сувишног човека” кога 
сте упознали у делима Александра сергејевича Пушкина (в. уџбеник за 10. 
разред, стр. 110.)

Као што сте видели из низа приложених слика, на основу скоро свих по
знатих романа из доба реализма снимљени су филмови. Ако сте у прилици, 
упоредите романе (дакле „оригинале”) и њихове филмске верзије, и суми
рајте своје утиске и мисли о томе. 

Василиј Перов: Тургењев (1872)
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Ти ПиЧ ни Ли КО Ви ЗА ПАД нО Е ВРОП сКОГ
и РУ сКОГ РЕ А Ли ЗМА

И једни и други траже своје место у свету.
1. Енглези и Французи граде каријеру у друштву. У интересу успеха 

напуштају своје младалачке илузије. Одбацују моралне ограде, себично 
користе сва средства, али углавном до границе законитости. Што се ви-
ше пењу на друштвеној лествици, то ниже падају у моралном погледу. 
Њихова филозофија је отприлике ова: зашто да будем добар ја, ако је 
свет покварен?

2. Руси иду обрнутим путем. У интересу моралног уздизања на-
пуштају друштвене позиције. Подижу се морално, а тиме напуштају 
стварност која их окружује. (То је логично, јер је стварност морално ни-
ска.) Њихова филозофија је отприлике ова: свет је покварен, ја треба да 
будем добар да бих спасао своју душу. А спасавање сопствене душе није 
себичан поступак: доброта се остварује само у односу с другим људима.

Јунаци западноевропског реализма препознају суштину поквареног 
света и прилагођавају се. Јунаци руског реализма препознају суштину 
поквареног света и покушавају да се спасу од њега и да га преиначе.

Ко је био у праву? За кога навијамо? За кога је „навијала” историја? има ли 
сличних појава у данашњем свету?

РО МАн – ГЛАВ ни ЖА нР РЕ А Ли ЗМА

назив и Дефиниција

Већ много знамо о роману као књижевном жанру. 

Позовите у сећање све оно што сте у 9. разреду сазнали о роману Данила 
Киша Рани јади.

Али још не знамо шта значи сам назив „роман”. Откуд та реч? И да ли 
је тачна? Да ли се користи и у другим језицима?

„Роман” је међународна реч као и „реализам”, „ренесанса” итд. но покушајте 
је употребити у мађарском: „Ez egy jó a román.”

Порекло назива је сасвим чудно: потиче од израза лингва романа
(„lingua romana”) који је у Француској 12. века означавао народну говор-
ну варијанту латинског језика (за разлику од класичног латинског јези-
ка који су користили само научници). На том говорном језику су писа-
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на тада популарна и забавна књижевна дела о витезовима, о њиховим 
авантурама и подвизима: то су били витешки романи, па се тај назив 
одомаћио и распространио за означавање не само витешких него и дру-
гих књижевних дела са занимљивом радњом и у забавној форми (не у 
научном или узвишеном песничком стилу).

[Напомена о мађарском и енглеском називу: 1. мађарски назив „regény” по-
тиче од речи „rege, regélni”, значи „прича, приповедати”, 2. енглески назив 
„novel” потиче од италијанске речи која значи „ново, новина” (овде значи 
’причати нешто ново’). Опомена: када се енглески назив „novel” преводи 
погрешно као „новела”, то је не само нетачно него и смешно, јер се за роман 
од хиљаду страница не може рећи да је новела.]

РОмаН — велика епска
форма која је у новом веку 

ступила на место епа. Роман 
може бити писан у стиховима 
(то је популаран облик у доба 
романтизма), али превладава 
роман писан у прози. У том об
лику постаје водећи књижевни 
жанр у доба реализма. (има га 
и раније и касније, али у реа
лизму изразито превладава.)

струКтура и Композиција

Структура романа

Структуру романа сачињавају 1. 
његови делови и 2. начини њихо-
вог деловања (механизми).

1. делови романа су: радња, ли-
кови, приповедање (нарација), сло-
јеви текста.

2. начин деловања је „живот” 
текста у којем радњу сачињавају 
ликови својим акцијама, које упо-
знајемо из приповедања.

Експеримент: смислите неку при
чу, затим покушајте да избаците 
из ње прво радњу а затим ликове. 
(Тајна: неће бити лако, но можда 
није сасвим немогуће.) 

Глумица софи Марсо као Ана Карењина у филму 
(1997) снимљеном по Толстојевом роману
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Радња романа

У дефиницији романа подвучена је реч епска (форма).

Шта сте (на)учили о епици? (Види 32. стр. у уџбенику за 9. разред.) Ради 
оних који су уџбеник за 9. разред заборавили, изгубили или продали у анти
кварници, морам одати једну реч (кључну): радња.

Свако епско дело, па тако и роман, има радњу. Но шта је то „радња”? 
Очито када неко нешто „ради”. А када неко нешто ради, онда се нешто 
догађа. Радња је према томе низ догађаја. Тачније: радња је испричан 
низ догађаја. (Ако је испричан само један догађај или мали број догађа-
ја, онда настаје прича, приповетка, новела. Ако је испричан читав низ 
догађаја, онда настаје роман.)

Ликови романа

Ко је онај који нешто ради? Људи, животиње… Они су „творци” до-
гађаја (догађања). Учесници радње су ликови романа, јунаци романа, 
протагонисти романа. Међу њима има главних и споредних.

Приповедач романа

Пошто радњу романа ствара испричани низ догађаја, те догађаје не-
ко мора да исприча.

Када смо били мали, приповедала нам је бака или мама. Мама нам је прича
ла о снежани. Али ко је мами причао о снежани? (Бака.) Али неко је морао 
први пут испричати причу о снежани. Ко је био тај први приповедач? (Ако га 
нађете, запишите му број телефона и email.)

Радњу романа прича приповедач. Страним изразом: наратор. Припо-
ведачево излагање је приповедање. Страним изразом: нарација.

Обично мислимо да је приповедач истоветан са писцем. У већини 
случајева то заиста изгледа тако: на корицама књиге стоји пишчево 
име, знамо да речи које читамо потичу из његовог пера, ствар је дакле 
јасна. Али има када причу прича неко од учесника испричаних догађаја 
(један од ликова романа). Речи и у овом случају потичу из пишчевог пе-
ра, али писац ставља себе у ситуацију некога кога је он измислио.

Можемо помислити да су то само играрије без нарочитог значаја. Ни-
је тачно. Разлике су велике.

1. Свезнајући спољни приповедач који не учествује у радњи, оба-
вештен је о свему. Он „зна” шта мисле ликови, о свима зна шта им се до-
гађа и зашто поступају онако како поступају.

2. Унутрашњи приповедач који учествује у радњи, обавештен је са-
мо о ономе у чему је учествовао (или што му је неко од других ликова 
испричао).
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Свезнајући спољни приповедач може да каже да је Ана Карењина 
осећала то и то. Унутрашњи јунак–приповедач могао би да каже само 
толико да он претпоставља да је Ана Карењина осећала то и то.

Композиција романа

Било спољни, било унутрашњи, приповедач одређује композицију 
романа. Од њега зависи:

1. којим редоследом прича наратор догађаје (хронолошки, по ва-
жности, итд.),

2. како прича наратор догађаје (опширно, сажето, итд.).
У том погледу су и спољни и унутрашњи наратор свемоћни, раде с 

нама шта хоће, јуре нас кроз догађаје или нас успоравају и зауставља-
ју, обавештавају нас детаљно или нам дају само капљице, говоре нам 
истину или нас вуку за нос.

Погледајмо неке примере за тачку бр. 1, за редослед причања.
Толстојев роман носи наслов Ана Карењина. У првом поглављу – бу-

квално у првим реченицама – говори се о кризи брака. Али не Аниног. 
Реч је о породици на другој линији радње. Ана се појављује тек у 18. по-
глављу романа (на 71. страници у издању од 875 страница).

„Добро” је то тако? или је то „грешка”? Могло би бити и другачије?

У начелу, све се може испричати на безброј начина.
Композиција романа је онај конкретан начин причања једне приче 

који је од безбројних могућих начина изабран и остварен.
У погледу композиције романа разликујемо садржину приче и начин 

причања приче.
Фабула: то је садржина приче, догађаји у логичком и временском

редоследу. (Ана је живела у браку, али се заљубила у другог, но с њим 
није нашла срећу, те је извршила самоубиство).
Сиже: то је начин на који је фабула испричана, дакле догађаји у оном 

редоследу како се налазе на страницама романа. (Ана долази у посету 
своме брату. На станици се упознаје с једним згодним, младим офици-
ром… итд.)

Стратегија композиције романа

Откуд разлика између фабуле и сижеа? Зар писци нису у стању да 
нам причу испричају нормално? Чему та измотанција? Што се не каже 
јасно: госпођи досадио муж, те зашла у забран, но тамо се разочарала, 
па се укокала, и ћао. Јасно?

Јесте, јасно је, али нас то уопште не узбуђује.
Пишчев главни циљ је да нам причу исприча тако да нам она буде 

што интересантнија. То је композицијска стратегија романа.
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Можда се сећате да сте у првом разреду гимназије (то јест 9. 
разреду) имали следећу вежбу: 

„Замислимо да седимо у разреду и професор нам даје задатак да 
напишемо састав о томе да седимо у разреду и професор нам даје за-
датак да напишемо састав о томе да седимо у разреду и професор нам 
даје задатак да напишемо састав…”

Ако немате прилике да експеримент обавите уживо (live), замислите сами 
неколико могућих почетака тог замишљеног романа.

Иста тема – а нема два иста састава. Зашто? Зато што свако има дру-
гачију стратегију, свако се узда у ефекат неке другачије концепције.

Композицијска стратегија, наравно, није ограничена на роман, има тога и у 
лирској песми („Востани, Сербије!” – узвик на почетку), а има композициј-
ске стратегије и у свакодневном животу.1

Слојеви текста романа

„Задатак” романа је излагање радње. Том циљу су подређени слојеви 
текста: њихов карактер и њихов међусобни однос.

1. Главни слој текста припада директно приповедачу. Он прича 
причу, излаже догађаје, представља ликове и средину.

Свезнајући спољни приповедач прича у трећем граматичком лицу, 
унутрашњи приповедач/учесник прича у првом лицу једнине.

Главни текст приповедача има три слоја, а то су:
а) приповедање у ужем смислу (излагање разних догађаја, акција, 

поступака, збивања),
б) описивање као допуна приповедању (описивање околине, среди-

не, природе, ентеријера: куће, собе, описивање изгледа ликова),
в) приповедач може да излаже своје мисли, коментаре и анализе о 

ономе што је испричао и описао (ово се код великих реалиста своди на 
минимум, пошто успевају да причањем и описивањем кажу све).

2. Један слој текста припада ликовима. Најчешћи облик тога је ка-
да приповедач наводи разговор ликова романа. То су:

а) дијалози, уобичајени и чести у роману реализма,
б) приповедач може да наведе монолог неког јунака, када овај раз-

говара са собом (гласно или у себи); то је монолог или унутрашњи мо-
нолог ликова,

1 Рецимо, желимо да нам ћале купи нов рачунар. Неко ће кренути ин медијас рес 
(с неба па у ребра): „Еј, матори, пљуни лову, додијала ми је ова стара крнтија”, неко ће 
почети да се хвали да је прошле недеље добио три петице, неко ће атаковати на рели-
гиозној бази: „Ускоро је Ускрс, знам да имате главобољу због лепог а уједно корисног 
поклона за мене…” Све су то стратегије, композицијске, наративне и стилске („Хеј, ћа-
ле”, „Татице”)…
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в) у додиру с претходним, приповедач може да наведе мисли ликова 
романа. За то постоје две могућности: цитирање (као да приповедач 
гласно изговара оно што јунак мисли), или препричавање (када припо-
ведач својим речима сажима оно што јунак мисли),

г) најзад приповедач може да наведе писмо или дневник или неки 
други писани текст који потиче од неког лика романа.

[Извињавање и савет: извињавам се за горње компликовано цепидлачење. 
Али не треба се плашити и не треба све то „научити”. Све оно што сам овде 
рекао, свако зна из искуства ако је прочитао макар један роман у животу. 
Довољно је оно горе прочитати и казати: „аха”. После, када треба, аутомат-
ски ће се упалити у главама.]

ПРи МЕ Ри ЗА сЛО ЈЕ ВЕ ЈЕД нОГ ТЕК сТА

Демоанализа и вежба

Прочитајте пажљиво следећи одломак из романа Рат и мир Лава 
Толстоја:

„Пјер је седео у салону, где је Шиншин 
заметнуо с њим, као с човеком који је до-
шао из иностранства, Пјеру досадан по-
литички разговор, у који се уплетоше и 
остали. Кад је засвирала музика, Наташа 
уђе у салон, па приђе право Пјеру и, смеју-
ћи се и црвенећи, рече:

– Мама је рекла да вас замолим да 
играте са мном.

– Бојим се побркаћу фигуре – одговори 
Пјер – али ако ви хоћете да ми будете учи-
тељ… – и он даде своју дебелу руку, спу-
штајући је ниско, танушној девојчици.

Док су се размештали парови и спре-
мали музичари, Пјер је седео са својом ма-
лом дамом. Наташа је била сасвим срећна: 
она игра с великим, који је дошао из ино-
странства. Седела је тако да је сви виде и 
разговарала с њим као велика девојка. У 
руци јој беше лепеза, коју јој је дала јед-
на госпођица да придржи. И узевши по-
зу велике даме (бог ће знати где је и кад 
то научила), она је, хладећи се лепезом и 
осмехујући се преко лепезе, разговарала 
са својим каваљером.

страница рукописа једног Чеховљевог 
дела. Покушајте да одредите којем 
жанру припада текст.
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– Гле ти ње, гле ти ње! Погледајте, погледајте – рече стара грофица, 
идући преко дворане и показујући на Наташу.

Наташа поцрвене и засмеја се.
– А шта ви, мама? Какво вам је то уживање? Шта је ту чудно?”

Центар овог одломка је прича о томе да су Наташа и Пјер плесали на 
балу. То је приповедачко језгро. Али око тога има и других слојева: ма-
њи, споредни приповедачки моменти, описни слој и дијалог.

Ја ћу указати на неке примере, а друге пронађите сами.

„Пјер је седео у салону (опис ситуације), где је Шиншин заметнуо с 
њим (приповедање: радња, догађај, акција), као с човеком који је дошао 
из иностранства (опис: информација), Пјеру досадан политички разго-
вор (коментар: разговор је досадан, али не уопште, него Пјеру), у који 
се уплетоше и остали (приповедање радње, акције: у разговор се уплићу
и други). Кад је засвирала музика (приповедање: догађај), Наташа уђе у 
салон (приповедање: први корак ка главном догађају), па приђе право 
Пјеру и (приповедање: други корак ка главном догађају), смејући се и цр-
венећи, рече (приповедање: предигра главног догађаја):

– Мама је рекла да вас замолим да играте са мном.” (дијалог: зачетак
главног догађаја)

У наведеном одломку имамо и пример за мешање, преплитање раз-
них слојева текста:

„Наташа је била сасвим срећна: она игра с великим, који је дошао из ино-
странства. Седела је тако да је сви виде и разговарала с њим као велика девојка. 
У руци јој беше лепеза, коју јој је дала једна госпођица да придржи. И узевши по-
зу велике даме (бог ће знати где је и кад то научила), она је, хладећи се лепезом 
и осмехујући се преко лепезе, разговарала са својим каваљером.”

У средишту ових реченица је опис главне јунакиње (Наташа седи с 
лепезом у руци). Али има овде и малих догађаја и акција (Наташа узи-
ма позу велике даме, хлади се лепезом, преко ње се осмехује и разго-
вара), а има и приповедачких коментара (Наташа је била срећна) и 
нараторовог саопштавања мисли и става јунакиње (она плеше с вели
ким – то јест са одраслим човеком).

То је, дакле, „истина”: текст додуше има разне слојеве, но писац их 
слободно укршта, брка и меша. (Хвала богу! Иначе би романи били ужа-
сно досадни.)

Вежба (игра): замолите неког ко није читао ову страницу и претходну (дакле 
није упливисан) да вам исприча неки догађај (јучерашњу журку или успомену 
из детињства, било шта), а ви „ловите” у његовој причи разне слојеве: описе, 
акције, коментаре. (Ово свако може играти и сам.)
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сРП сКи РЕ А Ли ЗАМ

ДВА ПО ЧЕТ КА – ДВА Ти ПА

Српски реализам има два почетка:
– један у Мађарској,
– други у Србији.

помоћ измађарсКе

Срби на подручју Мађарске живели су заједно с Мађарима, па су жи-
вели као они.

Разумљиво је да су се код њих – осим сличних животних околности – 
развиле сличне културне и књижевне прилике.

За понављање из историје: Велика сеоба (1690), Арсеније Чарнојевић; из 
сликарства: Паја Јовановић; из књижевности: Гаврил стефановић Венцло
вић, Јаков игњ… не, пардон, он тек сада следи.

У северној дијаспори (у Мађарској и Аустрији) српске културне уста-
нове и српски културни обичаји изграђени су по узору на културне 
установе и културне обичаје средине: по мађарским и аустријским мо-
делима (а они су грађени по узору на западноевропске).

Погледајте шта сте учили о то
ме под насловом „Грађанско 
доба – установе” (уџбеник за 
10. разред, стр. 67).

Када се у мађарској књижев-
ности јавља реализам, и међу Ср-
бима у Мађарској наступају пис-
ци који пишу у том стилу.

То је било средином 19. века: 
1840-их и 1850-их година.

сада би требало знати нешто 
више о мађарском реализму. 
Призовите у помоћ своје знање 
из предмета Magyar irodalom 
(овде је нарочито важан Мор 
Јокаи. Он је на прелазу између 
романтизма и реализма). Раде М. Павловић: Село у Србији
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Реализам у мађарској књижевности почиње да се јавља „криомице”: 
помешан с романтизмом. Главни представник те фазе (и тог романтич-
ног типа) мађарског романтизма био је Мор Јокаи (српској публици по-
знатији под именом Мавро Јокаи).

Мешавина романтизма и реализма испољава се у следећем:
1. романтична је радња пуна емоција, неочекиваних обрта, таквих 

који су у стварности тешко замисливи, тајанствени детаљи, изненадна 
препознавања, јаки завршеци (срећни или трагични);

2. реална је средина и реални су ликови. Прочитавши неколико та-
квих романа, ми имамо упечатљиву (добру, визуелно лако замисливу) 
слику о тадашњем свету, о градовима, селима, салашима, шумама, и о 
тадашњим људима: о њиховом одевању, дневном реду, обичајима, на-
чину изражавања (језику разних друштвених слојева), па чак и о јелов-
нику.

То је дакле, заједно, рана фаза мађарског реализма, исплетена с ро-
мантизмом, остварена нарочито у делима Мора Јокаија.

Али Јокаи, наравно, није био једини такав романтичарски реалист. 
Било је и других сличних мађарских писаца, а том начину писања при-
дружили су се и неки српски писци у Мађарској. Они представљају прву, 
романтичарску фазу српског реализма.

А колико су српски писци у Мађарској познавали мађарску књижев-
ност, можемо се посведочити ако погледамо колико мађарских писаца 
спомиње Јаков Игњатовић у својим чланцима. Постоји сабрано издање 
под насловом Публицистички списи 1–2.

– Ух, ко ће то, бре, све прочитати!
– Не треба прочитати, довољно је прелетети именски индекс (реги-

стар) на крају књиге.

поКрет реализма усрбији

Почетком 1870-их, двадесетак година после почетка романтичког 
српског реализма, јавља се покрет реализма у Србији.

То је књижевни покрет којем један теоретичар (Светозар Марковић) 
даје програм, а писци прихватају његове идеје и пишу дела у складу са 
њима.

То ће бити један други тип реализма, различит од романтичког реа-
лизма српских писаца у Мађарској.

Засад, укратко, толико: пошто пишу у духу једног прихваћеног про-
грама реализма, они свесно пишу реалистички и намерно приказују 
реалност живота: труде се да буду реалисти, док романтичарски реали-
сти имају реалистичке црте без нарочите такве намере.

Уосталом, тешко је замислити књижевно дело у којем нема барем трунке 
реалности. или се варам?
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РО МАн Ти ЧАР сКи ПО ЧЕ ци сРПсКОГ
РЕ А Ли ЗМА

боГобојатанацКовић
 (1826–1858)

Датуми

Погледајмо годину његовог рође-
ња. Био је старији од свих српских ро-
мантичара (Јакшића, Змаја, Костића), 
изузев једног: Бранка Радичевића, ко-
ји му је практички био вршњак (Ради-
чевић је рођен 1824). И били су не само 
вршњаци него и побратими.

Откуд онда Атанацковић у реали-
зму? Зар није требало сместити и њега 
у романтизам, којем припада по вре-
мену рођења?

Требало је. Донекле га и смештамо 
у романтизам  – треба само погледати 
наслов изнад овог одељка: у наслову се 
посмиње „романтичарски реализам”.

Атанацковић је био најтипичнији 
представник тог типа књижевности.

Видећемо како.

Језички значај

Атанацковић је први прозни писац који је писао приповетке и ро-
мане већ доследно и потпуно на новом, вуковском књижевном језику.

Живот

Рођен је у Баји, живописном градићу на Дунаву. Гимназију је похађао 
у Баји и Пешти, потом је завршио правне студије и радио као адвокат.

Био је присталица Вукових идеја о реформи књижевног језика. Уче-
ствовао је у српском националном покрету 1848. После тога путује по 
западној Европи, потом ради као новосадски правник.

Последње године свог кратког живота провео је повучен, све више 
опхрван болешћу (плућном грозницом). Умро је у својој тридесет и дру-
гој години. Споменик му стоји у порти српске цркве у Баји.
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Стваралаштво

Знамо да је српски романтизам био пре свега песнички покрет: Ра-
дичевић, Јакшић, Змај, Костић – сви великани српског романтизма би-
ли су песници.

И Атанацковић је почео да пише песме, али се брзо предомислио и 
– бануо у српску књижевност као приповедач. Осим приповедака, напи-
сао је и један роман: то је био на новом, вуковском књижевном језику 
први српски роман о савременом животу.

„нАн КА”
(1846)

Романтична – чак сентиментална – приповетка о трагичном неспо-
разуму између двоје заљубљених.

Обратите пажњу на годину објављивања приповетке Нанка: 1846. А која го
дина следи после 1846? (Математичари, упомоћ!) По чему је знаменита та 
година после 1846?

Радња

Урош стиже у Пешту на студије. Српски бал у гостионици „Код ти-
гра”. Урош упознаје Нанку, ћерку једног богаташа. Урош, који је сирома-
шног порекла, заклиње се: „Учићу да је добијем” (то јест да буде досто-
јан браку с богаташком ћерком). Милан саопштава Урошу да је Нанка 
само усвојеница, и предвиђена је да се уда за рођеног сина богаташа. 
Урош и Нанка исказују једно другом љубав, али Нанка сматра да мора 
да се уда за богаташког сина. Њен разлог је осећање захвалности пре-
ма очуху који ју је отхранио (а о томе ће се на крају испоставити да је 
био неспоразум). Нанка се послушно удаје и живи покорно, како се од 

ње очекује. Урош изнајмљује ку-
ћу у близини, живи уздишући за 
Нанком, најзад му се поремети 
ум. Нанкин муж пребацује Нан-
ки да је погрешила што није би-
ла искрена. Нанка умире од жа-
лости.

Шта мислите? То јест: како вам се 
свиђа? Гледајте из угла живота и из 
угла књижевности. (Код кљижевног 
аспекта мислите на нека ранија дела, 
на пример сентименталистичка.Панорама Будима и Пеште (гравира из 1782)
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Ликови

Сви су добри и племенити, ипак сви страдају.

Конфликт

Основа конфликта је 1. социјална разлика (богаташка породица и си-
ромах), али у развоју конфликта важну улогу има и 2. емотивна страна 
(Нанка воли породицу у којој је одрасла), и 3. морални моменат (Нанка 
сматра да треба да буде захвална добрим људима који су је отхранили).

Средина

Током причања романтичне 
приче Атанацковић дочарава пред 
нас слику тадашње Пеште, животне 
средине студената, атмосферу срп-
ских балова, изглед кућа, вртова и 
уопште тадашњег света и његових 
људи.

сетите се Милована Видаковића 
и његових сентименталних аван
туристичких романа у псеудоис
торијском оквиру (уџбеник за 10. 
разред, стр. 72). У какву средину 
смешта Видаковић радњу својих 
романа?

Ова приповетка је, дакле, својом 
радњом и својим ликовима потпу-
но романтичарска и сентиментал-
на, али сликањем средине она већ 
садржи елементе реализма.

Тако је Атанацковићева припо-
ветка Нанка 1846-те године озна-
чила две ствари:

1. почетак писања романтичар-
ске уметничке прозе новим, вуков-
ским књижевним језиком,

2. почетак српског реализма, 
али још у претежно романтичарском оквиру.

на приложеној слици видите насловну страницу Атанацковићевих Пупољака 
с посветом. Прочитајте поднаслов, затим покушајте да прочитате рукописну 
посвету и дешифрујте потпис.
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„БУ њЕВ КА”
(1852)

У погледу мешавине романтизма и реализма, и ова приповетка при-
пада истом типу као Нанка, али овде је радња реалнија (вероватнија). У 
основи приче налази се трагичан конфликт због различите национал-
не и вероисповедне припадности двоје заљубљених.

Радња

Девојку Љубу проси Јаков, али га она одбија. У међувремену добија 
нечију бурму, али читалац не зна чију. Но Љуба се изненада предоми-
шља, те поручује Јакову да пристаје на брак, али под извесним условом: 
ако Јаков још вечерас дође по њу колима. – Сада читалац сазнаје шта је 
било претходно: Љуба је Буњевка (и католикиња) из Баје. У њу се заљу-
био Србин Милош (православац), и добио њену бурму. Јер и Љуба воли 
Милоша, али између њих стоји као препрека национална и вероиспо-
ведна разлика. – Сада јој Милош враћа бурму. Зашто? – Сазнајемо (сада 
већ и ми, читаоци) да се Милош налази у тамници. У вртлогу буне 1848. 
бацили су га у затвор Мађари и осудили на смрт. Зато су Љуби потреб-
на кола и коњи, па и новци од Јакова. Љуба и Јаков избављају Милоша 
(подмићују тамничара). Јаков препушта Љубу Милошу. – Милош и Јаков 
одлазе да се заједно боре против Мађара, и гину на ратишту. – Љуба 
оплакује обојицу својих ђувегија.

Ја сам препричао сиже. Препричајте сада фабулу.

Романтичарски елементи

Спој сентименталне љубавне приче и патриотизма: сентименталној 
причи о свим племенитим ликовима (сличној оној из Нанке) овде се до-
даје родољубље, што је врло јака особина српског романтизма. Идеали-
зација ликова такође је романтичарска црта. Овде је она јако истакнута 
(на пример такав је гест препуштања девојке првобитном веренику).

Реалистички моменти

Као у приповеци Нанка, реалистички је приказана средина: Баја и 
околина, салаши, па обичаји (одлазак на „Водицу”), људи, одевање, ат-
мосфера, говор ликова (дијалекат).

Осим тога, у приповеци Буњевка и у радњи и у конфликтима има ви-
ше реалности него у приповеци Нанка. Реална је препрека љубави мла-
дих због разлике у националној и вероисповедној припадности. Затим 
реално је и историјско доба: вртлог збивања револуционарне и ратне 
1848. године.
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Сумарно

Читајући Атанацковићеве при-
поветке ми се можемо чудити или 
малко и подсмехивати претераном 
романтизму у фабули и стилу. Али 
из тих приповедака стичемо слику 
о једном свету и раздобљу. Ако за-
хваљујући Балзаковим романима 
имамо утисак да смо били у Паризу 
19. века, онда захваљујући Атанац-
ковићевим приповеткама можемо 
имати утисак да смо били у Пешти 
и Баји 1840-их година. А то није ма-
ли резултат.

„ДВА иДО ЛА”
(1851–1852)

Први српски роман са стварном 
(реалистичком) сликом једног раз-
добља и први српски роман напи-
сан чистим вуковским (народним) 
књижевним језиком.

Ипак, поред ове основне врлине, 
Атанацковићев роман има и озбиљ-
не мане. Оне су делом истеветне с 
онима које смо видели већ у пиш-
чевим приповеткама. Наиме, исто 
као у приповеткама, и у роману Два идола налазимо мешавину роман-
тизма и реализма: романтична је радња, а реалистичка је средина.

[То, уосталом, само по себи не би био проблем; књижевно стваралаштво ни-
је домаћи задатак: „Напишите романтичарску приповетку… Хм, хм… Двојка. 
Измешали сте романтизам и реализам.” „Онда зашто није барем тројка?” 
„Зато што имате више реализма, а и он вам је јако… романтичан. Роман-
тично романтичарски романтизам!” „Мислио сам да је то баш супер.” „Јесте 
супер, али пре-супер = супер2.”]

Међутим, у роману Два идола има и других проблема. Без обзира на 
романтизам и реализам, у овом роману је проблематична његова су-
штина: сам роман као такав: композиција, радња, ликови, њихов однос. 
На крају крајева: једноставна разумљивост романа.

Јован Пачић: Буњевке (акварел). – Ко је Јован 
Пачић? (В. уџбеник за 10. разред, стр. 69.)
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Тема
Трагична љубавна прича Руже и Младена у доба буне 1848.

Наслов
Два идола – то су: љубав и нација.

Врлине

Роман Два идола даје слику живота средином 19. века у феудалној 
Мађарској. Реално је осликана средина и галерија ликова (нарочито 
њихов спољни изглед). Такође је дата друштвена слика оног раздобља. 
Приказане су и савремене политичке прилике. Ликови су додуше јед-
нострани (добри или зли), али су ипак реални: прави људи с реалним 
особинама.

Радња

Овде се не може детаљно препричати радња зато што је роман ду-
гачак а радња је компликована. Суштина се састоји у трагичној судби-
ни једног младог пара: Ружа и Младен су заљубљени, али растављени. 
Узроци њихове несреће су троструки: 1. друштвена неправда (бога-
таши наносе неправду сиромасима), 2. политичка рачуница (у вртло-
гу 1848. сукобљавају се разна политичка и национална настојања), 3. 
људска злоба (лоши људи користе неправедне друштвене прилике да 
у свом интересу упропасте друге). Детаље радње видећемо, ево одмах, 
при разматрању композиције.

Композиција

Роман је објављен у два тома (први 1851, други 1852), а они такође 
имају по два садржајна дела: А1, А2, Б1, Б2.

Први и последњи део (А1 и Б2) дају историјски оквир: говоре о поли-
тичким збивањима 1848. То је савремено време радње.

Два средишња дела (А2 и Б1) дају две приче из прошлости живота 
јунака, без којих се не могу разумети односи и догађаји у садашњем 
времену радње.

У А1 улазимо у чарду на мађарској Низији (Alföld), где једноставни 
људи (сељаци, чикоши: типични ликови феудалне Угарске) причају о 
неделима и неправдама које су им учинила мађарска господа. Супрот-
стављеност је двострука: 1. феудалац и сиромах, 2. феудалац је по пра-
вилу Мађар, а сиромах је Србин или Буњевац. Трећа страна конфликта 
је морална: феудалци су зли, сиромаси су добри. (Романтичарски једно-
страно приказивање реалних односа.)

У А2 изнета је љубавна прича Руже и Младена, али је Ружа присиље-
на да се уда за богатог и моћног човека о којем се пак испоставља да је 
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он највећи кривац за све оне неправде о којима је било реч у А1. Младен 
нестаје (одлази у иностранство), но 1848. враћа се и диже буну против 
Мађара и феудалаца (који, знамо, чине неправде). Али га Ружин муж 
хапси и баца у тамницу.

У Б1 сазнајемо трагичну причу о Ружиним родитељима (како је њен 
отац убио газду који му је учино неправду), потом Ружа сазнаје да је ње-
ног оца упропастио њен муж.

У Б2 Младена воде на вешала, али га на путу до губилишта убије ме-
так испаљен из једне пушке. Тако је спасена Младенова част, а остали се 
дижу и одлазе да се боре против Мађара.

Зашто су се срби 1848. борили против Мађара? (Против кога су се борили 
Мађари?) Погледајте то у уџбенику историје. Такође можете поновити и оно 
што сте о томе сазнали поводом једне поеме Бранка Радичевића (уџбеник 
за 10. разред, 150–151).

Читалачки доживљај

Рашчлањена овако на нумериса-
не делове, композиција романа Два
идола може изгледати промишље-
ном и логичном. Али током читања 
имамо другачији утисак. Често не 
знамо у којем смо времену, ко је ко 
– сам по себи – и у каквом је односу 
с другим ликовима.

Није проблем у томе што је рад-
ња компликована и што се одигра-
ва на разним местима и у разна 
времена. (У односу на радњу Рата
и мира, радња Два идола је бага-
тела.) Проблем је у томе што је та 
компликована радња замршена (то 
не мора да буде исто, али овде је-
сте) – а замршена је зато што је ис-
причана замршено.

Оцена и књижевноисторијско
место

Нисмо у прилици да питамо пи-
сца да ли је намерно замрсио си-
же свога романа, сматрајући да је 
овако интересантније. Ово није 
иронија: романтичари су свесно 

Панорама србобрана (сентомаш); овде је била 
крвава битка између срба и Мађара

Павле симић: Мајска скупштина (1876). Потпуни 
наслов: „Проглашење српске Војводине 1848.”
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избегавали рационалну јасноћу (романтизам је био покрет против
просветитељства). Дакле лако може бити да је оваква (замршена) ком-
позиција Атанацковићевог романа резултат намерног романтичарског 
избегавања јасноће.

Може се претпоставити, међутим, и нешто друго. Можда Атанацко-
вић није умео да смисли и оствари другачију композицију. С једне стра-
не, био је младић с врло мало књижевног искуства. С друге стране, није 
имао нарочите узоре у српској књижевности. И српски роман је био вр-
ло млад.

Могао се угледати једино на Милована Видаковића.

Брзо: ко је тај Милован Видаковић? (Видаковић 
је једна непотпуна страница у уџбенику за 10. 
разред, 72).

Атанацковић дугује Видаковићу та-
јанствену фабулу, растављање јунакиње 
од родитеља, изненадно препознавање, 
одлазак у иностранство и лутање чак до 
Африке (Младен).

Богме: цео авантуристички и сенти-
ментални слој свога романа Атанацко-
вић исписује у сенци Милована Видако-
вића, својевременог писца српских бест-
селера.

Шта је 1. авантуристичко, и шта је 2. сентимен
тално у роману Два идола?

Ако су руски реалисти изашли из Го-
гољевог шињела, онда је Атанацковић 
изашао из Видаковићевог офуцаног ре-
денгота1.

Зашто је Видаковићев реденгот био 
офуцан? Зато што је Видаковић живео у 
оскудици (издржавао се од продаје сво-
јих романа, а ма колико били они по-
пуларни, српска публика још није била 

тако многобројна да би се писац обогатио). С друге стране, његови ро-
мани су били и књижевноисторијски офуцани: европски роман је тада 
већ ишао сасвим другим стазама. Први корак на тој стази код нас учи-
нио је Богобој Атанацковић.

Шта је разлика између сложене односно замршене радње?

1 Реденгот је мушки капут, обично црне боје, с дугим пешевима и позади разрезан.  

српска црква у Баји. У њеној се 
порти налази гроб и попрсје Богобоја 
Атанацковића. Посетите Бају и нађите 
трагове писца у њој.
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Мађарски утицај (вероватно конкретан)

У погледу тематике Атанацковићев роман показује велику сличност 
с једним веома значајним и познатим мађарским романом. Аутор дела 
је Јожеф Етвеш (Eötvös József) а наслов је Сеоски бележник (A falu jegyző
je). Роман је објављен 1845, у доба 
врхунца мађарског реформског по-
крета и уочи буне 1848. Аутор ро-
мана је барон Етвеш, један од глав-
них политичара и јавних личности 
целог раздобља, изузетно активан 
журналист, речју: неко ко није мо-
гао бити непознат Богобоју Ата-
нацковићу, такође отвореном пре-
ма политичким и јавним питањима 
(учествује на Мајској скупштини и 
у својим делима обрађује догађаје 
1848).

Етвешов роман Сеоски бележник
је прича о кмету (зове се Виола), 
који постаје бећар (хајдук) пошто 
му је велепоседник нанео неправ-
ду.

Исту причу налазимо и у среди-
шту Атанацковићевог романа Два
идола.

Око централне радње Етвеш 
развија разне линије фабуле са 
учешћем мноштва ликова. Помоћу 
њих даје панораму феудалне Ма-
ђарске, која – према пишчевом убе-
ђењу – треба да се из корена мења.

И Сеоски бележник садржи много романтичарских елемената, али је 
сликање средине и људи реалистичко. Романтичне су љубавне приче, 
романтична је узбудљива прича о сељаку одметнутом у хајдуке и хајка 
за њим, романтична је подела ликова на добре и зле.

Али онај ко прочита тај роман, знаће како су живели људи, богати и 
убоги, добри и зли у феудалној Мађарској 19. века.

Богобој Атанацковић је написао први савремени и донекле већ реа-
листички српски роман тако да се ослањао делом на Милована Видако-
вића, делом на Јожефа Етвеша. На основу тога дао је своје онако како је 
знао и умео. Његов роман још није остварио потпун успех, али је врло 
значајан корак на путу до успеха.

Миклош Барабаш: Јожеф Етвеш
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јаКовиГњатовић

(1822–1889)

Писац Сентандреје!

Прочитајте у хрестоматији опис сентандреје на по
четку игњатовићевог романа Васа Решпект. По
том хајде на шинобус (HÉV, Batthyány tér – Szen
tendre) и правац у сентандреју! нађите родну кућу 
и бисту Јакова игњатовића.

Својим рођењем у Сентандреји, Игњато-
вић је као писац имао срећу: Сентандреја са-
ма по себи – пре но што би писац ишта зуцнуо 
– има симболично значење. Говорити о њој 
(писати књижевно дело о њој) значи имати 
залеђину те симболике самога града.

Поновите све што знате о сентандреји и допуните 
своје знање.

Наравно, о Сентандреји може писати 
(успешно) и неко ко је рођен у Београду или 
на Исланду. Али ако о Сентандреји пише је-
дан рођени Сентандрејац, онда у његовом де-
лу свакако постоји аутобиографски моменат, 
независно од тога да ли писац то истиче. А тај 
моменат неминовно даје посебну перспекти-

ву и посебан емотивни однос писца према свом предмету. (Наравно, то 
још није никаква гаранција за уметнички квалитет.)

Опишите културноисторијску симболику сентандреје.

Живот

Рођен у Сентандреји, Јаков Игњатовић је похађао школу прво у свом 
родном граду, потом у Вацу, Острогону (Esztergom) и Будиму, права сту-
дира у Пешти и Кечкемету. За време школовања у Пешти живи у Бу-
диму, у кући свога стрица, власника кафане „Код златног јелена” (тај 
ресторан под истим именом и данас ради на истом месту, код моста Ер-
жебет).

За време догађаја 1848. Игњатовић се не слаже са српском полити-
ком окренутом ка Бечу, него сматра да би се за српска права требало 
борити у савезништву с Мађарима који се такође боре за своју слободу. 
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Но боље би прошао да се није пе-
тљао у политику! Због својих ставо-
ва није прихватљив Србима који се 
дижу против Мађара, а Мађарима је 
сумњив просто зато што је Србин.

О Игњатовићевом учешћу 
у мартовским догађајима у 
Пешти 1848. године може-
те сазнати више из пишче-
вих Мемоара (од поглавља 
„Уставне борбе” и даље), а о 
српским и мађарским одно-
сима тога доба пише Божи-
дар Ковачек у својој књизи 
Срби у Пешти марта 1848
(Будимпешта, 2000).

После 1849. неколико година 
губи му се траг. Поводом тога на-
стала је легенда о Игњатовићевом  
бекству у иностранство, конкретно 
у Француску (па је наводно стигао 
и у Легију странаца). Никада дока-
зане, те претпоставке су данас већ 
одбачене. Пештански књижевник 
Стојан Вујичић (1933–2002) нашао 
је документе према којима се Игња-
товић почетком 1850-их година све 
време крио у Пешти.

Живео је у Сентандреји, Пешти, Новом Саду и Даљу, умро је у Даљу. 
Гроб му се налази у Новом Саду. Радио је као адвокат, био уредник „Ле-
тописа Матице српске”, посланик на Угарском сабору у Пешти.

У брачном животу није имао среће, оженио се и брзо развео. (О томе 
ћемо сазнати нешто више поводом једног његовог романа.)

Књижевни рад

Игњатовић је прави прозни писац (од младалачких песничких по-
кушаја брзо је одустао). Писао је романе и приповетке. Најзначајнији су 
његови романи.

Писао је и историјске романе, али су његова главна дела романи из 
савременог живота (друштвени романи). Они спадају међу најбоља до-
стигнућа српског реализма.

сентандреја, Преображенска црквa у Табачкој 
махали. Посетите град и нађите овај предео.
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„Ми ЛАн нА РАн Џић”
(I 1860, II 1863)

Аутобиографске основе

Реалисти пишу о ономе што добро познају (енглески реалисти о ен-
глеском животу, француски о француском, руски о руском). А сваки чо-
век највише зна о своме животу. Зато су многи романописци написали 
романе с аутобиографским основама (на пример Балзак у Изгубљеним
илузијама).

Игњатовићев први роман о савременом животу такође је написан на 
аутобиографским основама.

Али „роман написан на аутобиографским основама” није аутобио-
графија и није дневник или мемоар (књига сећања). Моменте из сво-
га живота, своје доживљаје и своја искуства писац „поклања” јунацима 
романа: они, рецимо, похађају исте оне школе о којима знамо да их је 
похађао и Јаков Игњатовић; један од њих се жени те брзо разводи, исто 
као Јаков Игњатовић.

Такав јунак, међутим, није истоветан са писцем.
Ни пишчев циљ није да опише свој живот. Има неки други циљ. Ма-

теријал из свога живота користи само као грађу за стварање ликова и 
приче помоћу које намерава да оствари свој циљ.

Пишчев циљ у овом роману

Пишући овај роман, Игњатовић је превалио тридесет осму годину 
живота: то је оно доба када је човек већ много тога претурио преко гла-
ве и може да сумира своја животна искуства, али још није ту „фајронт”, 
још је све могуће, још није касно за преокрет и за почетак неке нове 
фазе. Писац је хтео да сумира своја искуства и да искаже своја убеђења 
о животу и људима.

Два главна јунака – подељена аутобиографска личност

Сумирајући своја искуства, Јаков Игњатовић приказује два основна 
типа људи између којих се он сам, вероватно, колебао.

Милан Наранџић је човек праксе и каријере, његов пријатељ Бранко 
Орлић је човек идеала и неуспеха у животу.

То је Игњатовићева тврдња: у животу успевају сналажљиви, вешти 
и прилагодљиви људи, док идеалисти, занесењаци и сањалице остају 
кратких рукава и испадају смешни.
Милан Наранџић је безобзирни каријерист, способан мангуп, би-

стар и сналажљив од детињства, по потреби шверцер и препродавач, 
студентски зеленаш и преварант, (има лажну диплому правног факул-
тета, а за паре даје испите уместо других [тада још није било личне кар-
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те с фотографијом]). Но он је пре 
свега удварач из интереса, карије-
рист који тражи добру прилику за 
женидбу, осваја женска срца, али 
само она иза којих стоји богат ми-
раз. До границе злочина, спреман је 
на све. За њега постоји само један 
принцип: да извуче непосредну ко-
рист.

По томе, Милан Наранџић личи 
на јунаке западноевропских реали-
ста (Балзак, Стендал), на оне лико-
ве који од наивних и честитих мла-
дића из провинције постају кори-
стољубиви париски каријеристи.

Читалац већ на првој страници 
романа сазнаје да је главни лик де-
ла неки успешан човек. Представ-
љен је овако:

„Питаћеш ко је тај Милан На-
ранџић?

То је један човек од сирома-
шног оца и матере, па је опет себи 
стекао жену са великим имањем, 
и то чрез разне странпутице жи-
вота.

Сад му је мало више преко триест година, стаса је повишег, леђа ма-
ло унапред гибнута, ноге мало кривије; образ му је чист и дугуљаст, очи 
зелене, глава у врху нешто зашиљена, поглед му је оштар и лукав. Носи 
се одвећ чисто, био је на своју лепоту сујетан, а женски је пол радо имао. 
Није му оскудевало ни памети ни оштроумија.

Кућа му је пуна, госпођа, премда мало старија, около четрест и више 
година, но прилична и гостољубива.”

Фантастично! Као бубрег у лоју! Шта му фали? Има лепу кућу и жену 
старију од себе! Ко му не би завидео?

Ја.
С Балзаковим јунаком из Изгубљених илузија, признајем, чак бих се 

и мењао (барем за једну сезону): да се малко башкарим у Паризу међу 
буржујима и аристократима. (Само кад не бих морао да носим фрак, из-
држао бих и више сезона!) Али од Наранџићевог башкарења… не падам 
у несвест.

Друга разлика је у томе што јунаци западноевропских реалиста тек 
постепено постају такви (користољубиви итд.) под дејством средине, 

У софрићевој књизи можете наћи мемоарски 
опис онога света о којем пише Јаков игњатовић



64

но Милан Наранџић је такав од малих ногу. Они су плод утицаја околно-
сти, Наранџић је оличење пишчевог убеђења да има људи који су такви 
по свом карактеру.
Бранко Орлић је сушта супротност Милана Наранџића: идеалист, 

без интереса и способности за практичне ствари.
Ево један карактеристичан разговор између Орлића и Наранџића, у 

којем се испољавају особине обојице главних јунака:

„Некада, замишљен, рекао би [Орлић]: Шта ће од нас бити. Још која 
година па смо прешли двадесет, а Наполеон је већ од 24 славан ђенерал 
био.

– Та иди, молим те, шта ће нами Наполеони, дај ти мени да ја дођем 
до бакара и малог господства, па на част ти друго.

– Ја опет не браним ни најмање за новац, ја хоћу тако да живим да се 
и после моје смрти зна дам сам живио.”

А шта чини у интересу тога Бранко Орлић, велики идеалист?
Марљиво учи, редовно одлази у цркву, понаша се узорно, и – пре све-

га – луња за девојкама. Али он не тражи мираз него идеалну драгу!
У првом делу романа Бранко Орлић има седам љубави, али ни са јед-

ном нема среће; девојке умиру, удају се за другог, или се испоставља о 
њима да нису идеалне.

То је закључак и завршетак првог дела романа, објављеног 1860.
После тога се Игњатовић жени Аном Фехиривом (Fehér Anna), о којој 

се, међутим, испоставља да је већ пре удаје имала таква искуства која 
могу да имају – нарочито по схватањима оних времена – само удате же-
не. Игњатовић не оклева: разводи се и – пише наставак романа!

У другом делу романа Бранко Орлић налази идеалну драгу и жени се 
њоме, но испоставља се да је његова идеална драга већ пре удаје имала 
таква искуства која могу да имају – нарочито по схватањима оних вре-
мена – само удате жене. Орлић оклева и… остаје у браку, намагарчен и 
исмеван од света, коначно разочаран у својим идеалима, у свету, у љу-
дима (поготово женама) и целом животу.

Унутрашњи приповедач

На почетку романа Милан Наранџић – испред самог текста – стоји 
кратак „Предговор”:

„У овом дјелу језик није онај исти којим сачинитељ пише, него онакав истовет-
ни каковим је јунак истог дјела говорио. Зато молим да се одговорност у том при-
зренију на Милана Наранџића баци. У Новом Саду, у октобру 1859. Сачинитељ.”

Наиме, причу о Милану Наранџићу и Бранку Орлићу прича унутра-
шњи приповедач: Милан Наранџић. На првој страници романа још го-
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вори „сачинитељ” (мало пре смо прочитали његове уводне реченице у 
којима представља Милана Наранџића), затим нам саопштава да су се 
у Наранџићевој кући окупили његови пријатељи, а он им прича свој жи-
вот. Тако се на другој страници романа отвара знак навода („…) који се 
затвара (…”) на 308. страници.

Језичке последице коришћења унутрашњег приповедача

Како сам писац каже у уводној белешци, језик романа је онакав ка-
квим је језиком говорио Милан Наранџић. Писац (Игњатовић), из чијег 
пера потиче текст, имитира језик свога јунака.

Какав је тај језик? То је српски језик Срба у Угарској, унутар тога „ва-
рошки” – сентандрејски – језик.

Особине: 1. има много немачких 
и мађарских речи (германизми, ма-
ђаризми или хунгаризми), 2. има 
дијалекатских облика.

У другим романима Јакова Иг-
њатовића таквим језиком говоре 
ликови, док приповедач користи 
нови (вуковски) књижевни језик. 
У роману Милан Наранџић имамо 
унутрашњег приповедача, зато у 
овом роману приповедач и ликови 
користе исти језик.

[Друго је питање што је у животу 
и Јаков Игњатовић користио је-
зик Срба у Мађарској: онај којим 
говори Милан Наранџић. Лако је 
дакле, као писац, имитирао језик 
свога јунака.]

Књижевне последице коришћења унутрашњег приповедача

Све видимо очима унутрашњег приповедача и све чујемо (читамо) 
онако како је он говорио: његовим речима и реченицама, његовим тем-
пом, његовим стилом, његовим коментарима.

Писац није имитирао само језик свога јунака него и његов „мозак”. 
То значи да све видимо његовим очима: и њега самог, и његовог прија-
теља Бранка Орлића, великог идеалисту.

А то је проблематично.
За Орлића нам је речено да је идеалист, али га ми видимо очима јед-

ног каријеристе. И то осредњег малограђанског каријеристе, задовољ-

Ференц Шоморјаи: Кечкемет. Овде је игњатовић 
студирао права. Установите какве везе има то с 
романом Милан Наранџић.
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ног лепом кућом и од себе старијом женом с добрим миразом. У очима 
таквог човека и идеалист испада осредњи малограђански идеалист.

Немамо могућности да питамо писца да ли је намерно смислио та-
кву структуру; то јест да ли је хтео да нам прикаже осредње малогра-
ђанске ликове. Ми можемо да кажемо само једно: Јаков Игњатовић је 
успешно приказао осредње малограђанске ликове у њиховој типичној 
средини, одлично осликаној. Друго је да нам ти ликови нису ни прете-
рано симпатични ни антипатични; истина, нису незанимљиви, али за 
разлику од западноевропских (а камоли руских) ликова великих рома-
на реализма, јунаци романа Милан Наранџић не остављају дубок и тра-
јан утисак на читаоца. (Но понављам: пишчев циљ је био можда управо 
тај да прикаже такве ликове; можда је у томе реализам овог романа.)

Композиција

Цео садашњи двотомни роман (1860–1863) – о томе је већ било ре-
чи – има „аутобиографску” композицију: после завршеног и целовитог 
романа (1860) догађа се нешто у пишчевом животу што га наводи на 
писање другог дела (женидба и развод).

Прави роман („роман у ужем смислу”) јесте онај први део, а други 
део је само додатак.

То се јасно види у разликама структуре првог и другог дела књиге.
Први део романа има једноставну и јасну биографску и авантури-

стичку структуру: јунак/приповедач прича о своме животу, лепо, корак 
по корак: порекло, детињство, школе, младост, па онда од догодовшти-
не до догодовштине. У почетку дакле влада више биографско припове-
дање, затим превладава авантуристичко. Истина, ово нису праве аван-
туре (нема борбе са аждајама, ни бродолома, ни одласка у Африку); ове 
су авантуре љубавне. Но важан је низ догађаја у хронолошком реду. То 
је, заправо, композиција без неке посебне композиције: композиција 
коју даје сам испричани материјал.
Други део романа има сложену структуру с једним главним догађа-

јем и читавим сплетом споредних. У центру је женидба и брука Бранка 
Орлића, а око тога вијугају разне линије о животним причама осталих 
јунака и њиховим међусобним односима. То личи на (невешту) компо-
зицију Атанацковићевог романа Два идола. И овде има скакања назад 
у времену да би се испричало оно што треба да знамо ради схватања 
онога што се догађа у садашњем приповедачком времену. У једном тре-
нутку унутрашњи приповедач чак предаје реч другом приповедачу, ко-
ји нам прича једну новелу унутар романа. Најзад реч опет води први 
приповедач, Милан Наранџић, и роман се завршава знаком затвореног 
цитата.

Који вам се део романа свиђа највише?
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„ВА сА РЕ ШПЕКТ”
(1875)

Од Игњатовићевих друштвених романа у овом има највише роман-
тизма: романтично је зацртан и главни лик, а романтична је и радња 
(она највише).

Средина је, међутим, реална.
Двојност романтичарског тлоцрта и реалистичког материјала има 

двојаке последице, једну позитивну и једну негативну:
+ сликање главног лика долази у равнотежу: реално видимо некога 

ко је хтео да живи романтично,
– радња се распада, јер у реално приказаној средини романтични 

елементи постају упадљиви и сметају као страни.

Радња и главни лик

Роман има јако компликовану и замршену причу која није за пре-
причавање (извињавам се). А није та прича ни важна у својим поједи-
ностима.

Читалац (њега сада представљам ја) и после вишекратног читања 
(ја сам прочитао роман најмање три пута) памти само толико да се ра-
ди о јунаку који се више налази у затвору него на слободи, што због 
своје племените пожртвованости (спасава девојку која је украла злато 
своје газдарице), што због клопке коју му подмећу зли људи, што због 
своје необуздане нарави (туче се због сваке ситнице, на пример с кар-
ташким варалицама).

О томе лику, истовремено, треба да верујемо да је велика и племе-
нита душа и човек великих способности: као хусар у мађарској војци, 
показује велик дар као војник и као стратег (војни теоретичар). Али 
неповољне околности, завидљиви људи и његова пргава нарав спреча-
вају га да постигне успех у животу. Носи надимак Васа „Решпект” (’по-
штовани’), но требало би да се зове Васа „Баксуз”. 

Композиција

Главни лик и споредне линије: У структури романа постоји једна 
основна противречност: главни лик је јако истакнут, али због његовог 
честог тамновања оснажују се друге линије фабуле, у којима главни 
лик не учествује. Те линије нису тесно везане за Васу, ипак су потребне, 
јер без њих неки моменти његове судбине не би били јасни. (Тако доби-
јамо донекле роман са „споредним главним ликом”.)
Романтичарски елементи су заплети, у којима има типичних ша-

блона романтизма и авантуристичког романа Милована Видаковића 
(и Два идола Богобоја Атанацковића):  сироче, усвојено дете, неочеки-
вани сусрети, препознавања, разоткривање тајне личности. За осве-
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тљавање замршених места служе уметнуте новеле, самосталне приче и 
готово мали породични роман о Васином стрицу. Главна прича је затр-
пана овим разгранатим материјалом.
Телеграфски стил: Да би разне и на први поглед не увек јасне дело-

ве повезао, Игњатовић прибегава телеграфском стилу сажимања ин-
формација, потребних за састављање мозаика. На неким местима може 
нам се учинити да читамо само сажето препричавање (као у популар-
ним издањима неких романа скраћеним за омладину).

Сентандреја

Због оног чувеног почетка „Знате где је Сент Андреја?”, Васа Решпект
слови као један од Игњатовићевих сентандрејских романа.

То је, међутим, само делимично тачно. У Сентандреји се одиграва са-
мо почетак романа: уводна поглавља и опис Васиног детињства (I–VII 
поглавље). Ми („ми же Сентандрејци”) можемо бити мало себични и ка-
зати да је за нас најважнији (и најбољи) овај део романа.

Шта је оно „Ми же сентандрејци”?

Но тај уводни део је занимљив и са књижевног гледишта.

Приповедачка ситуација

После описа Сентандреје и околине (прво поглавље), следе кратке 
информације о доласку Срба у Сентандреју за време Велике сеобе (дру-
го поглавље), затим стижемо у садашње приповедачко време – баш на 
сентандрејску славу (треће поглавље).

Која је сентандрејска слава и на који датум пада?

Упознајемо неке људе и сазнајемо за следећи обичај:

„Посе службе Сентандрејци ’фатају’ госте. Ту странац не сме у биртију; сваки 
дочепа једног, два или више гостију, па с њима својој кући.”

Седе гости у кући породице Огњан, и гле, баш за време вечере, стиже 
писмо са обавештењем да је умро Васа Огњан, звани Решпект.

Наш глави јунак! Шта ћемо сад? Роман се завршио на самом почетку! 
(Штавише: пре свога почетка, јер о главном јунаку све до овог часа није 
било ни речи.)

Но на сву срећу, ово је само приповедачки потез: један од покојнико-
вих рођака, Војко Огњан, изјављује да он, с обзиром на жалосну вест, не 
иде на бал, него остаје код куће да исприча живот свог покојног рођака 
Васе Решпекта, па ако међу присутнима има таквих које то занима, не-
ка изволе остати овде да послушају.
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Тако стижемо до романа о Васи Решпекту (четврто поглавље):

„Када се разиђоше који хтедоше на бал, Војко Огњан овако поче при-
чати:

Васа Огњан, или Васа Решпект, био је син нашег чика-Игње Огњана-
Решпекта. Које што сам од старијих чуо, које што сам видео сам, све ћу 
вам испричати. Пред очи ћу вам ставити једну жалосну породичну сли-
ку.” (Итд., до краја.)

Оваквим уводом смо ми, читаоци, јако упливисани.

Зашто? Размислите и прочитајте пажљиво, још једном, приповедачеве прве 
реченице.

1. Богме, морамо се помирити с чињеницом да ћемо читати роман о 
јунаку о којем знамо да је умро (да ће умрети када прича стигне донде… 
довде… то јест… мислим да је јасно). 
Плус, речено нам је унапред да ће прича 
бити жалосна.

Да ли нам је тиме покварен читалачки 
доживљај? Упоредите ово с неким ти
пом криминалистичког романа.

2. Приповедачка ситуација је иста 
као у роману Милан Наранџић: писац 
даје кратак увод, те препушта реч уну-
трашњем приповедачу.

ипак, у чему је разлика између припо
ведача у Милану Наранџићу и Васи Ре
шпекту?

Током читања заборављамо да не 
слушамо (читамо) писца него унутра-
шњег приповедача. Његова улога је 
формална. Сасвим је замисливо неко 
окрњено издање романа, с почетком 
од реченице „Васа Огњан, или Васа Ре-
шпект, био је син чика-Игње Огњана-
Решпекта…” Био би окрњен само роман, 
али не и главна прича. (Исто важи и за 
завршне странице, где се враћамо у вре-
ме сентандрејске славе. Приповедач за-
вршава причу и чита својим слушаоци-
ма писмо и Васиној смрти.)

Капија Преображенске цркве. Какве везе 
има тај храм с романом Васа Решпект?
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„ВЕ Чи Ти МЛА ДО ЖЕ њА”
(1878)

Роман о успону и паду сентандрејских Срба.
Породични роман и унутар тога генерацијски роман: приказује суд-

бину једне породице, у којој генерација синова није способна да сачува 
и развија оно што је генерација очева стекла и подигла.

Радња и композиција

У роману се радња и композиција стапају, јер имамо две радње а 
оне су смештене у два дела романа. Сходно томе имамо и два главна 
лика: први део романа говори о једном,  други део романа говори о дру-
гом главном лику. У првом делу се главни лик бр. 2 и не појављује, док 
је у другом делу главни лик бр. 1 сасвим споредан.

Везе између два дела романа

1. Лако уочљиву и прихватљиву копчу обезбеђује биографска веза
– главни лик првог дела романа јесте отац главног лика другог дела ро-
мана; тако добијамо породични и генерацијски роман.

2. Али постоји и дубља идејна веза – главну копчу између првог и 
другог дела представља основна идеја романа о разлици између очева 
и синова, између генерације успона и генерације пропадања.

Први и други део романа допуњују се као контрасти. Писац је по-
шао од убеђења да се пад не може приказати убедљиво без приказива-
ња успона.

Да ли је писац био у праву?

Садржај првог дела романа

Средишњу причу првог дела (од првог до једанаестог поглавља) 
представља трговачко путовање сентандрејског трговца и дућанџи-

је Софре Кирића и његових колега 
пратилаца.

Прва половина овог дела посве-
ћена је приказивању породице Ки-
рић и припремања за пут (од првог 
до петог поглавља).

Поводом тога упознајемо живот 
једне сентандрејске грађанске по-
родице и стичемо (врло упечатљи-
ве) утиске о градићу и његовим 
људима, о атмосфери у кафани, на 
улици итд.Краков, главни трг
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Друга половина првог дела ро-
мана посвећена је самом путовању 
(од шестог до десетог поглавља), 
затим је описан пријем приликом 
повратка са пута (једанаесто по-
главље).

Три месеца траје пут до Крако-
ва и назад. Трговци се враћају са 
лепим профитом у џепу: успешно 
су продали вино и јефтино купили 
платно. Трговина цвета, породица 
се радује.

Садржај другог дела романа

„Прошло је десет година”, почи-
ње нова прича (дванаесто погла-
вље). Укратко се саопштава да је Софра Кирић остарео, а уводи се нови 
главни лик: Шамика Кирић.

Цео други део романа (од дванаестог до двадесет и шестог поглав-
ља) говори о томе како се Шамика спрема за женидбу, али никако да 
успева да се ожени.

Нема неке изразите фабуле: нижу се епизоде о Шамикиним понов-
ним и поновним неуспесима.

Педесет година је овде приказано из Шамикиног живота (од момач-
ког доба до смрти у седамдесетој години).

Спољни приповедач

Овде нема унутрашњег приповедача. Али писац се угледао на свог 
приповедача из Васе Решпекта и употребио исти потез упливисања 
читалаца пре почетка приче. На самом почетку другог дела романа – 
после похвалног описа Шамикиног елегантног изгледа и способности 
свирања на гитари – саопштава нам се суштина:

„И Шамика, такав младић, опет није се никад могао оженити; не да није хтео, 
но баш није могао.”

Читаоцима пак остаје да гризу нокте од узбуђења и гледају како се 
нешто – неће догодити! Опет па опет!

Али опет скрећем пажњу на онај тип криминалистичког романа (и филма) у 
којем је убица познат на самом почетку, ипак је постигнута напетост у пра
ћењу истраге. Прочитајте Вечитог младожењу и процените да ли је и овде 
тај случај.

сентандрејски Главни трг
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Оквир је затворен, у последњем поглављу писац сумира резултате 
– негативне резултате Шамикиног живота:

„Шамика је већ седамдесет година стар. (…)
Шамика се није оженио. Сви се оженише, само Шамика не. Он је био 

галантом.
Шамика је сав свој иметак потрошио. Исцрпело му се имање баш 

пред смрт.”

1. Није се оженио, 2. материјално је пропао. Круг је затворен, роман 
је завршен. Такође и прича о Сентандреји и Сентандрејцима. То је суге-
стија Игњатовићевог главног романа.

Зашто се Шамика није оженио?

Ово је питање кључно, а из њега следи још једно питање: да ли нам 
роман даје одговор на ово кључно питање?

Писац је унапред нагласио да Шамика није могао да се ожени: „не да 
није хтео, но баш није могао” (ово су пишчеве речи).

Зашто?
– Ма није требао ни једној! – могао би да извали неко… неко ко није 

читао роман. Јер ако је неко тек прелетео странице другог дела Вечи
тог младожење, тај зна да ту нема ни речи о томе да су Шамику девојке 
избегавале и одбијале. Напротив. Па ипак…

Истина, пажљиви читалац ће наћи увек неки конкретан узрок поје-
диначно за сваки Шамикин неуспех. Сад Шамика сувише оклева, сад де-
војчин отац има друге планове, сад малкице смета другачија вера итд. 
Увек неки малер.

Али зар толико пута?

[Виц: Учитељица наводи ученике на појам „чудо”. „Замислите да пијани чо-
век испадне кроз прозор с десетог спрата и љосне о асфалт, али му се ништа 
не деси. Шта је то?” Један малишан: „То је срећа.” „Добро. Али човек се попне 
горе, а кроз пет минута опет испадне, и опет му се не деси ништа. Шта је 
то?” „Велика срећа!” „Добро. Али када се исто то деси и трећи пут? Шта је 
то онда?” „Навика.”]

Рећи ћу сад нешто ваљда чудно: у животу је то замисливо, али у књи-
жевности – није!

Ту мора да буде нечег другог, дубљег, озбиљнијег узрока, иначе је 
цела ствар само чудна, смешна и неважна. Читалац би реаговао отпри-
лике: „аха, занимљиво”, а у следећем тренутку заборавио целу ствар.

Шамику, међутим, памтимо. (Он је један од – не баш претерано број-
них – ликова у целом српском реализму кога читалац не заборавља.)
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Бујање и опадање животне енергије целе заједнице

Знамо да Шамика није остао вечити младожења због невештине у 
опхођењу са женама; писац нам је пробио уши убеђујући нас колико је 
Шамика омиљен у женском друштву, како лепо игра, свира, обасипа да-
ме букетима и малим поклонима.

Могло би се радити о недостајању мушкости, мушког одушевљења 
према женама. Али онда би на то требало да буде барем неких упућива-
ња. А таквих упућивања нема; напротив, Шамика се све време врти око 
жена, оне га магнетски привлаче и воле, а ипак – ништа.

Шта му онда недостаје?
Недостаје му енергија.
Психолози би сигурно поставили питање 

да ли је Шамика заиста хтео да се ожени, или 
је само мислио да хоће, а заправо, у дубини 
душе, није хтео.

Ја бих рекао (лако је мени, јер нисам пси-
холог) да Шамика нема енергије да хоће оно 
што хоће.

Шамикин фатум (коб, усуд) превазилази 
мере појединца. Толика лишеност енергије 
не може да буде само индивидуална особина; 
ту мора да се крије недостатак неке дубље 
енергије.

Шамика Кирић оличава ишчезавање жи-
вотне енергије сентандрејских Срба.

Софроније Кирић, представник генерације 
отаца, такође је носилац енергија које прева-
зилазе мере појединца. У Софри Кирићу буја-
ју заједничке енергије целог оног народа (ко-
лектива) који је хиром историје бачен у туђи-
ну у којој је требало почети нов живот. Треба-
ло је пустити корен, требало је подићи кућу, 
зидати цркве, чувати обичаје, језик и веру, и 
сећање на стару постојбину. Био је то велик и 
тежак задатак, а задатак може да делује као 
изазов: изазива човека да му дорасте. Тај иза-
зов је у генерацији очева мобилисао живот-
ну енергију. Пуни ње, очеви су своју судбину 
– појединачну и колективну – чврсто држали 
у својим рукама, подизали кућу и основали 
породицу.

Шамика Кирић, представник генераци-
је синова, не располаже више том енергијом 

игњатовићев споменик у 
сентандреји. Поред њега можете 
наћи и пишчеву родну кућу.
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– то је она животна енергија која му недостаје. Без ње, Шамика свој 
живот не држи у својим рукама, вегетира од бала до бала, од једне га-
лантне посете до друге, без озбиљне намере и стварног интереса. Бал-
закови јунаци, па и Игњатовићев Милан Наранџић, барем су себични и 
малкице покварени и безобзирни, жељни каријере. Шамику не занима 
ни каријера; тачније, он мисли да има каријеру: од бала до бала, од јед-
не галантне посете до друге.

То је права Шамикина противречност: он о себи не мисли да је неу-
спешан! Пазимо добро: он не сече вене што се није оженио.

Задовољан је ничим, јер и није хтео ништа.

[Предлог за упоредбу: Има један руски роман – Гончаров: Обломов – чи-
ји главни лик умногоме подсећа на Шамику Кирића. Вратите се руским 
реалистима у овом уџбенику и упоредите романе и њихове јунаке.]

Приповедање

У првом делу романа обухваћен 
је временски распон од свега три 
месеца, у другом делу романа – на 
отприлике истом броју страница – 
обухваћен је временски распон од 
педесет година.

Како је то могуће?
Та разлика је могућа само за-

то што је у првом делу примењен 
сасвим другачији начин припове-
дања него у другом делу. И у том 
погледу изгледа, дакле, као да је 
Игњатовић написао два различита 
романа, а затим их спојио.

1. Очево трговачко путовање 
испричано је средствима аванту-
ристичког романа. Једна за другом 
нижу се епизоде, којих би могло да 
буде и мање и више, суштина би 
остала иста.

У томе можемо назрети могући 
мађарски утицај. Поједине епизо-
де су заокружене самосталне при-
че с поентом – то јест анегдоте. А 
познато је да је Мор Јокаи писао 
романе пуне анегдота. То је могло 
утицати на Игњатовића, јер знамо 

игњатовићев гроб у новом саду (Успенско 
гробље). Писац сентандреје почива у новом 
саду; прочитајте поново његову биографију.
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да је Игњатовић  добро познавао Јокаијева дела (више пута га спомиње 
у својим мемоарима и чланцима).

2. Шамикин живот нам је испричан другачијим начином приповеда-
ња. Истина, и овде има епизода, али оне стоје у другом плану. У првом 
плану стоји препричавање и сажимање догађања у већем временском 
распону.

„Шамика опет прави посете, приповеда свуд где је био и шта је радио, 
и то све искрено. Фрајле имају сад доста с њиме забаве. Опет почиње око 
њих бајати. Већ се мисли да ће коју упецати, или која њега. Али увек се 
нађу какве незгоде.

Сирота Катица усамљено 
живи, уређује своју башту, по-
лива своје цвеће, учи сирома-
шну женску децу. Горка је њена 
судба. Кад је још била млада, 
као мајски цвет, заволе је један 
младић, доктор свршен. Фини, 
изображен младић. Запроси је у 
оца. Катица хоће да пође, отац 
се затеже, каже да је млада, нек 
почека још годину дана. То је 
био само изговор; господар Со-
фра је хтео Катицу за трговца 
удати, који има своје, као што 
господар Софра вели, ,,состо-
јаније”, то јест иметка. Доктор 
није ништа имао осим дипломе. 
Пре него што ће се навршити 
година, умре доктор у тифусу, а 
Катица неће се никад удати. Но 
Катица је од неког времена сла-
ба у здрављу, све вене, док није 
увела. Катица се суши, види да неће дуго, а у кући, на овом свету нема 
за њу радости; готова је полазити на онај тајанствени свет, о коме још 
нико не зна ништа, у нади да ће се можда… са својим састати. Њој је овај 
свет тамница. Смрт је из те тамнице избавила. Катица је умрла. Туга је 
убила. Укопали су је, по њеној жељи, до њене матере. Захвална деца пла-
чући су је до гроба допратила.

Велики удар за Софронија Кирића. Покојна Катица, додуше, није би-
ла газдарица по типару господара Софре, да иде у дућан, да у механи 
служи, али кући није шкодила, него служила јој на дику. Сваки странац, 
који је за њу чуо и овуд пропутовао, ишао је посетити и видети то дивно 
створење. Сирота Катица, умрла је неудата: она је била као цвет у пусти-
њи који је неоткинут увео.

И Шамики је врло жао, веома је поштовао. Сад је опет женидба за го-
дину дана одгођена. Шамика ће годину дана црнину носити.”

Према месном предању ово је била кућа софре 
Кирића у сентандреји. нађите зграду шетајући на 
сентандрејском дунавском кеју.
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После тога, на почетку следећег поглавља, стоји следеће: „Прошло 
је пет година. Шамика још није ожењен. Господара Софру једва може 
човек познати. Погурављен, осушен старац.” Итд.

А могло би и овако:
„Прошло је пет година, стоп. Шамика још није ожењен, стоп. Господа-

ра Софру једва може човек познати, стоп. Погурављен, осушен старац, 
стоп.”

Пошаљите ово као сМс поруку, у нади да чика Јаша на оном свету има мо
билни.

Сажето препричавање већег временског распона Игњатовић није 
могао да види код Јокаија. До тога је могао доћи сам, по логици свог 
задатка: како би другачије могао да исприча један цео људски век од 
педесет година.

[Напомена о могућем француском утицају: сажето препричавање није свој-
ствено ни енглеском ни руском роману, али га има у француском, већ и код 
Балзака, а нарочито код Флобера. Међутим, Игњатовић вероватно није 
знао француски. Али могао је да чита француске писце у мађарском прево-
ду; Балзак је превођен на мађарски већ 1840-их година.] 

Да ли је Игњатовић био песимист,
реалист или шта друго?

Јаков Игњатовић је приказао до-
ста поражених или барем неуспе-
лих људских судбина (Бранко Ор-
лић, Васа Решпект, Шамика Кирић).

Да ли је био песимист, или (са-
мо?) реалист?

У сваком случају, дао је реали-
стичку слику свога доба.

А што се тиче будућности сен-
тандрејских Срба, ту је заиста 
предвиђао неминовно опадање и 
нестајање. Он је мислио да се то до-
гађа већ у његово доба, пред њего-
вим очима.

Но ми се још и данас окупљамо 
на сентандрејској слави а Сентан-
дрејци нас „фатају” и часте.

А Јаша нас гледа својим сјајним 
очима у бронзи.Плакета Задужбине Јакова игњатовића, рад 

небојше Митрића
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ПРО ГРАМ сРП сКОГ РЕ А Ли ЗМА

Богобој у Баји, Јаша у Сентандреји (Атанацковић и Игњатовић) нису 
чекали да им неко каже какав је нов, реалистички тренд у Европи.

– Тако су и прошли!
– Како?
– Запели су између романтизма и реализма.
Крајем 1860-их година јавио се у Србији неко ко је изнео књижевни 

програм реализма, који су прихватили млади србијански писци. Тако је 
настао српски реализам као покрет. Покретач покрета није био писац 
него публицист и политичар.

Звао се Светозар Марковић.

[Пажња! Не треба га бркати са Светозаром Милетићем. А много су слични: 
Светозар па Светозар, М… па М…, …ић па …ић. А уз то обојица политичари, и 
то бунтовни. – Помоћ: Милетић је онај који у Новом Саду тера голубове на 
главном тргу. Марковић је уздржанији. Његов скромни споменик налази се 
пред Универзитетском библиотеком у Београду на Булевару револуције, ако 
се та улица још тако зове1.] 

1 Не зове се тако; сада је то Булевар краља Александра. Мењају се времена и називи 
улица; можда би било боље преузети од Амера ону фору с нумерама: Шеста авенија 
итд. Или давати називе по личностима надисторијских, трајних вредности: на пример 
Булевар Паје Патка. (Само, таквих стабилних личности било је мало!)
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светозармарКовић
(1846–1874)

Живот

Рођен је у Зајечару, гимназију је похађао у Кра-
гујевцу и Београду, студирао технику у Београду, 
Петрограду и Цириху (где су се окупљали револу-
ционари емигранти из Русије). Уређивао је поли-
тичке листове у Београду и Крагујевцу. Због на-
падања власти осуђен је на девет месеци затво-
ра, из којег излази нарушеног здравља, те ускоро 
умире, у Трсту, од туберкулозе.

У Петрограду и Цириху упознаје идеје соција-
лизма и марксизма. Но, на његова књижевна схва-
тања највише су утицали руски револуционарни 
демократи (Чернишевски, Херцен, Доброљубов).

Руски револуционарни демократи и књижевност

Руски револуционарни демократи посвећивали су велику пажњу 
књижевним питањима.

Зашто?
Били су убеђени да књижевност утиче на формирање људске свести. 

Сматрали су да је књига моћно средство за ширење идеја, за пропаган-
ду. Зато њима, који су наумили да мењају друштво, није било свеједно 
шта људи читају.

Који беше онај, нешто мало ранији, филозофски и књижевни правац који по
лази такође од претпоставке да је књига важно средство у ширењу знања?

Руски револуционарни демократи залагали су се за реализам. По-
државали су руске реалисте (писали повољне критике о њиховим де-
лима) чак и онда ако руски реалисти нису били присталице њихових 
револуционарних идеја.

Ипак су их подржавали. Зашто?
Сматрали су, наиме, да реалисти дају верну слику о руском друштву. 

А руске друштвене прилике су тако лоше да је довољно показати реал-
ну слику па да сви („сви, сви, сви”) схвате да то тако не може даље, те 
хајдемо да мењамо (рушимо старо и градимо ново). Тако је у реализму 
могло да дође до савезништва идејно макар међусобно јако далеких љу-
ди. (Достојевски је рецимо имао лоше мишљење о револуционарима, о 
којима је написао роман Зли дуси. Ипак су револуционарни демократи 
признавали његов значај.)
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Светозар Марковић је донео у 
Србију идеје руских револуционар-
них демократа.

Написао је два чланка о књижев-
ности (Певање и мишљење, 1868, 
Реалност у поезији, 1872) којима 
је дао конкретан програм новом 
књижевном правцу: реализму. А у 
свом главном делу, књизи Србија
на истоку (1872) изнео је своју по-
литичку и историјску идеологију, 
а она је постала идејна позадина и 
подлога српског реализма. 

„ПЕ ВА њЕ и Ми ШЉЕ њЕ”
(чланак, 1868)

Типичан програмски чланак, ко-
ји има два циља:

1. критикује оно што је по пи-
шчевом мишљењу за одбацивање,

2. излаже оно што је по пишче-
вом мишљењу потребно.

Књижевност као корисна де
латност

Језгро овог – не сувише дугачког – чланка сажето је у следећој рече-
ници:

„Од књижевности се захтева да доноси само оно што је заиста корисно дру-
штву…”

А шта је друштву корисно од књижевности? Марковић у наставку 
претходне реченице каже, јасно:

„…да претреса и подиже сувремена питања, да представља истински живот 
народни…”

Читајмо пажљиво:
1. књижевност треба да „претреса сувремена питања”. Значи, не тре-

ба писати о средњовековним витезима који се скитају по Африци, него 
о савременим питањима, конкретно… Ево о чему:

Херценова статуа у Москви
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2. књижевност треба „да представља истински живот”. У реду (разу-
мели смо), али који је тај истински живот? Ево:

3. књижевност треба „да представља истински живот народни”.
– Аха! Разумем, друже књ. наредниче! – лупа петама српски реалист 

и трчи да слика истински живот народни: живот српскога сељака.
Јер ако не, добиће он своје!

Књижевноисторијска оправданост наступа реализма

Марковић, наиме, у свом чланку оштро осуђује српску књижевност 
која се не држи реалистичког правца. Ево како се изјашњава:

„Наша сувремена поезија – то је смеса из љубавних изјава, фантастичних сце-
на, празних фраза и смешних будалаштина.”

Која је та „наша сувремена поезија” пуна „смешних будалаштина”?
То је српски романтизам – када? – 1860-их година.
Ово није моја претпоставка, јер Марковић после цитиране оцене на-

води и конкретне примере као доказ за своју критику, а уз примере на-
води и имена. Ево рецимо:

„Један описује како се љубио с драгом; други како се опио, па пао на њене 
меке груди” [да ли су обојица обрађивали исту женску, ја не знам, П. М.]; „трећи 
јавља како је ушао у собу своје драге, па није смео ’ни дисати’, бојао се да је ’не 
отпири’ у небеса (Мита Поповић)…”

И тако даље: ређају се примери и имена: Мита Поповић, Милан Ку-
јунџић Абердар, Андра Грујић, Милорад Поповић Шапчанин, и неки Л. 
Костић… (Хм, хм.)

Марковић ово пише 1868. године. Погледајте Костићеве важне датуме.

О чему се ради?
Не спомињу се ни Змај ни Јакшић ни ранији, тада већ покојни песни-

ци, рецимо Радичевић или Његош. Мада су и они били романтичари… 
Марковић се окомио на „друголигаше” (пардон, пардон!), на епигоне

романтизма, на песнике које данас познају само стручњаци.
Време је дало за право Светозару Марковићу.
Он је програм реализма изнео онда када је романтизам већ био пре-

шао своје златно доба, па је књижевна ситуација била сазрела за дола-
зак новог правца.

[Напомена: Светозар Марковић међу критикованим романтичарским пес-
ницима спомиње и Миту Поповића. Поповић је рођен у Баји 1841, писао 
винске песме испрва на мађарском а затим на српском језику.]
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еПиГОН— (од грчке речи која значи „накнадно рођен”) писац који 
ствара дела тако да преузима спољне особине неког писца или 

стилског правца и имитира их без додавања властите садржине и 
форме. (Такви су били у мађарском романтизму Петефијеви епиго
ни, звани „népieskedők” (отприлике: „народњаци”).

[Напомена о епигонима: Није увек лако повући границу између епигонске
књижевности и књижевне школе; петраркисти су свесно опонашали Пе-
трарку, ипак их не сматрамо епигонима, а и класицисти су свесно опона-
шали античке песнике, али ни њих не сматрамо епигонима. – У питању је 1. 
квалитет, и 2. сврха, функција праћења неког узора.]

Захтевање писања романа и давања дијагнозе болести друштва

После критике епигонског романтизма, Марковић прелази на изла-
гање програма реализма.

Суштину је већ рекао у уводу (и ми смо већ видели горе), сада то по-
навља и потврђује:

„…када писац пише своја осећања и печата их” [штампа] „у журналу и казује 
их целој публици: онда треба гледати хоће ли та публика имати користи од тог 
што прочита.”

До грла смо у просветитељству! Ово је могао написати и Доситеј Об-
радовић. Његова кључна реч је била: полза (корист). Марковићев реа-
лизам је продужетак просветитељске мисли о књижевности као сред-
ству за ширење корисних идеја, корисног знања.

Пратећи ту логику, Марковић стиже до следећег закључка:

„Сувремени роман са својом дагеротипном истинитошћу и дубоком психо-
лошком анализом живота постао је најсигурније средство да се изнесу на видик 
болести друштвеног организма, а у исто време и најсилније оружје да се пропа-
гандишу нове мисли у масу народа.”

Читајмо пажљиво:
1. спомиње се роман, и то сувремени (дакле о савременом животу),
2. роман се упоређује с фотоапаратом (дагеротипом): то је метафора 

реализма као верног сликања стварности,
3. спомиње се истинитост и психолошка анализа живота,
4. спомиње се књижевност (роман) као средство,
5. спомиње се књижевност која даје дијагнозу болести друштвеног 

организма,
6. спомиње се књижевност као оружје за пропаганду – за ширење ко-

рисних „мисли у масу народа”.
То је Марковићев програм, то је основа српског реализма.



82

Допуна

У своме другом познатом књижевном чланку, под насловом Реал
ност у поезији („Писмо уредништву Матице”, 1872) Марковић понавља 
и детаљније износи своју негативну оцену о романтичарском епигон-
ском песништву. Овде, јасније него у претходном чланку, изјављује да 
он говори о слабим песницима, а за супротан пример наводи Његоша.

„сР Би ЈА нА ис ТО КУ”
(књига, политичка и историјска расправа, 1872)

У овој књизи Светозар Марковић 1. излаже свој негативан став о ста-
њу тадашње српске државе, створене после збацивања турске власти, 
и 2. саопштава свој план о томе како би требало да буде уређена српска 
држава.

1. Суштина Марковићевог критичког мишљења је та да је владају-
ћа бирократија створила државно уређење супротно народном духу и 
интересу народа. Зашто? Зато што тренутни привредни и економски 
систем уништава старе патријархалне односе који су добро функцио-
нисали чак и под турском владавином.

2. Будућност Марковић види у социјалистичкој обнови сеоског па-
тријархалног система. То би се остварило у виду колективног власни-
штва и заједничког рада. На тој друштвеној и економској основи поно-
во би се створили – односно вратили некадашњи – добри људски одно-
си. У њима би владала љубав према породици и морална чистота.

Сеоска задруга

Језгро тог новог–старог поретка треба да буде сеоска задруга.

СеОСКазаДРУГа— већа породична заједница (браћа и њихов 
отац, сви са својом фамилијом) на заједничком имању које об

рађују колективно и воде заједничко домаћинство (иста кухиња). Та 
задруга је ПаТРиЈаРХалНа зато што на њеном челу стоји најста
рији мушкарац, то јест отац (латински „pater”), „мушка глава” целе
заједнице.

Идеализација села и задруге

Марковић у поретку српског села и сеоске задруге види идеал. За то 
је нашао озбиљне разлоге: историјске и филозофске.

1. Историјски се патријархална задруга потврдила као идеална
тиме што се одржала и за време вишевековне турске власти.

Марковић изричито каже:
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„Задруга и општина – те две српске установе остале су недодирнуте од тур-
ске државне системе. У њима је српски народ прикупио свој разбијени народни 
живот и из њих се одупирао Турцима. Задруга је била економска, а општина по-
литичка јединица српског народа. За Турке то је само био извор из кога су они 
наплаћивали своје приходе. За српски народ то је био морални и материјални 
извор из ког је црпао снагу за ослобођење од турске власти. Одмах у почетку 
српског устанка видело се да је то ог-
њиште из кога је планула револуција 
која је уништила турску државну си-
стему, а тако исто да је то основа нове 
српске државе.”

2.Филозофски се патријархал
на задруга показује идеалном за-
то што је заснована на природним 
везама међу људима.

У европским друштвима (тако 
и у Србији), каже Марковић, међу 
људима владају такви односи ко-
ји нису природни и биолошки, не-
го вештачки: створени су ван би-
олошког фундамента света (који 
је оригиналан и добар: то је била 
основна идеја просветитељства). 
Који су вештачки и накнадно ство-
рени односи међу људима? То су политички и финансијски односи. Они 
су неприродни и накнадни, а осим тога још и неправедни (тако мисли 
социјалистички опредељен Светозар Марковић). Засновани су на се-
бичним интересима и неправедној подели добара.

Насупрот томе, у патријархалној сеоској задрузи владају природни и 
биолошки (родбински) односи, који су обавезно праведни: и пред при-
родом (родитељи и деца), и пред богом (брак, деца).

Марковић каже отприлике оно што су говорили и неки руски мисли-
оци: зашто да имитирамо западноевропске народе који басају лошим 
путем, кад имамо нешто своје што је идеално, јер је и историјски и фи-
лозофски доказано да је добро?

Село и град

Камен темељац Марковићеве идеологије била је сеоска патријар-
хална задруга. То је имало своју практичну основу: патријархалне за-
друге су постојале на селу и њихова делатност је била типично земљо-
радничка. Та чињеница је добро дошла за истицање једног контраста: 
супротности села и града.

сцена из сеоског живота
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Црнобела слика: град је био симбол покварености и непоштења, 
легло новца за којим јуре сви, газећи преко других. Ако нисте знали, 
прочитајте западноевропске реалисте!

Насупрот граду стоји село као идила! Село се издиже са својом ве-
ковном стабилношћу и неисцрпном масом сељака која попут неуни-
штиве мајке земље гарантује опстанак нације. Ту нико није покварен 
– све док не дође неко из града и убаци вирус!

Чувајмо село и његову идилу са сеоском патријархалном задругом, 
па ћемо бити срећни сви, и ти и ја, и цео наш српски народ.

То је била идеолошка позадина српског реализма као покрета.
Ову идеологију налазимо, у већој или мањој мери, упадљиво или 

скривено, готово код свих српских реалиста. Нарочито код њихове пр-
ве генерације, код такозваних сеоских приповедача.

Конзервативизам

Марковићева идеологија има своју унутрашњу логику. (Њу смо пра-
тили досад.) Али гледано споља (и накнадно: из историјске перспекти-
ве), уочава се у Марковићевој концепцији једна противречност. Марко-
вић је с једне стране био социјалист, дакле напредни политичар, но с 
друге стране био је конзервативни мислилац који се залаже за враћање 
старим, архаичним сеоским односима и животним формама. (Уосталом, 
можда га баш то чини занимљивим.)

Значај

Ми данас већ знамо да историја није подржала и оправдала дру-
штвенофилозофске идеје Светозара Марковића. Усред незаустављивог 
напредовања научне и техничке цивилизације, враћање сеоској идили 

није било могућно. То се показало 
илузијом и утопијом.

Али у историји књижевности
су идеје Светозара Марковића би-
ле плодотворне. Он је на српски 
реализам утицао не само оним 
што је рекао конкретно о књижев-
ности (у Певању и мишљењу) него 
и оним што је рекао о друштвено-
филозофским питањима.

[Иначе у своје доба Марковићеве идеје 
и нису могле изгледати онако утопи-
стички као данас; село је још постојало 
као стварност: по њивама још нису јури-
ли трактори и комбајни.]Владислав Тителбах: Жетва у Србији (19. век)
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сЕ О сКи ПРи ПО ВЕ ДА Чи

Писци сА сЕ ЛА
Током 1870-их година наступа генерација младих српских прозних 

писаца који своја дела стварају у духу идеја Светозара Марковића.
Поновимо основе Марковићеве друштвенофилозофске концепције:

+ (позитив): стара, сељачка и патријархална Србија је нешто најбоље на све-
ту: колективно имање, породична љубав, солидарност, чист морал и слога – се-
оска идила.,

— (негатив): савремена, бирократска и капиталистичка Србија је нешто нај-
горе на свету: новчано газдинство, разарање сеоске заједнице, себичност, изра-
бљивање, преваре, подвале, морална поквареност – градски пакао.

Ову суштински конзервативну концепцију прихвата генерација 
младих писаца. Како је то могуће?

1. Видели смо да је Марковићев конзервативизам сам по себи про-
тивречан: то је напредни конзервативизам – (социјалистички, бунтов-
нички, револуционарни конзервативизам). Марковићеве идеје прихва-
тају као критику постојећег и као жељу за нечим новим и другачијим 
(што млади увек заступају).

2. Визија новог је заснована, додуше, на старом сеоском поретку, али 
тај поредак је младим приповедачима прирастао за срце. Они су већи-
ном пореклом са села или барем познају село из личног искуства. У њи-
ховој глави (и души) Марковићева друштвенофилозофска идеја ожи-
вљава најлепше успомене из детињства, сећање на родитеље, на баку 
и деду (пардон: деду и баку, ако смо патријархални и конзервативни 
[нисмо, али они бејаху]).

Марковић их је одвео – кући! Писали су о ономе што су најбоље по-
знавали и што су највише волели (село), а могли су критиковати оно 
што су мрзели (град). Црно-бела слика Марковићеве идеологије доби-
ла је подршку и оправдање у њиховом личном искуству.

ТЕ О Ри ЈА РЕ А Ли ЗМА и нА РОД нА ПРи ПО ВЕТ КА
У детињству на селу, будући реалисти слушали су приче својих роди-

теља и баке и деке, можда и прадеде и прабабе. Нису морали да иду у 
библиотеку и позајмљују Вукове збирке: довољно је било да увече лег-
ну у кревет, а бака – удри у нарацију!

[Рецимо: „Био један курјак, па дош’о у село и хам!, појео сву децу. Лаку ноћ, 
злато бакино.”]
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У српском реализму укрштају се утицаји: идеје Светозара Маркови-
ћа и народна приповетка.

Колико је утицај народне приповетке био велик, види се по следећој, 
упадљивој и врло занимљивој чињеници: Марковић у Певању и мишље
њу посебно наглашава значај романа, али наши први реалисти – сви 
одани марковићевци! – терају само приповетку.

За роман нису имали модел, за приповетку и те како и – и те какав! 
(Народна приповетка је савршена, кристализована вековима.)

Истина, могло би се рећи: имали су стране моделе. Преводили су ро-
мане (оне од сто кила), руске и француске (на пример Милован Глишић, 
в. доле).

Јесу, преводили су и читали романе. Али нису имали модел романа у
језику. А колико је то тешка ствар, видели смо на примеру случаја (сте-
чаја)  Богобоја Атанацковића с романом Два идола.

[Врло је карактеристично – морам да тркнем мало напред – да онај Ми-
лован Глишић који неуморно преводи цео низ замашних романа, нема ама 
баш ни покушај, ни примисао да напише, он сам, неки свој роман.]

Романе испрва пишу само наши реалисти из Мађарске (Један Бајац 
– Богобој Атанацковић, и један Сентандрејац – Јаков Игњатовић). У Ср-
бији се реалистички роман јавља тек касније.

[Ево, ако некога занима: Симо Матавуљ: Бакоња фраБрне 1892, Јанко Ве-
селиновић: Хајдук Станко 1896, Светолик Ранковић: Горски цар 1897, Се
оска учитељица 1898, Порушени идеали 1900, Стеван Сремац: Поп Ћира и
поп Спира 1898, Зона Замфирова 1903, Борисав Станковић: Нечиста крв
(1900–1910).]

ЈЕ ЗиК
У доба наступања српских реалиста већ је окончана борба за рефор-

му српског књижевног језика. Идеје Вука Караџића више нико не оспо-
рава, а током деценија већ је и стабилизован језик у стваралаштву неко-
лико књижевних генерација (Радичевићева, Змајева, Костићева).

За реалисте писање на новом (народном) књижевном језику више 
није сензација него природна ствар.

Језик приповедача и језик ликова

За српске реалисте типично је двојако коришћење језика: 1. припо-
ведач (писац) користи књижевни језик, 2. ликови говоре језиком свога 
краја (дијалекат или језик неког друштвеног слоја).

Изузетак је унутрашњи приповедач (јунак наратор), који и сам ко-
ристи свој локални говор.
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милован Глишић
(1847–1908)

Идеални сеоски приповедач

Први и прави, идеални сеоски 
приповедач: пореклом је са села, 
присталица Светозара Марковића, 
заљубљен у сеоску идилу и мрзилац 
града и државне бирократије и вла-
сти.

И још нешто: добар причалац, до-
бар епичар – близак народном при-
поведачу.

Живот

Рођен је у селу Градац код Ваље-
ва. Провео је радосно детињство у 
сеоској породици, волео своју мајку, 
праву сеоску домаћицу, и свога оца, 
који је био добар домаћин и певао 
уз гусле. Глишић је научио писати од 
својих родитеља (у његовом селу ни-
је било школе), те је у Ваљеву пошао одмах у други разред.

После основне школе запошљава се у Ваљеву као практикант у ва-
љевском начелништву. Тако је већ у раној младости лично и изблиза 
„на терену” упознао бирократски механизам тадашње Србије.

Касније одлази у Београду и похађа гимназију, потом студије тех-
нике. Као студент прикључује се социјалистичком покрету Светозара 
Марковића. Чак и техничке студије започиње по угледу на Маркови-
ћа, бившег студента технике. После ипак прелази на филозофију, али 
ни њу не завршава. Тих година објављује своје сатиричне приповетке с 
критиком савремених друштвених прилика.

Не завршивши студије, запошљава се као коректор Државне штам-
парије, потом као уредник државних „Српских новина”, па као драма-
тург Народног позоришта и помоћник управника Народне библиотеке. 

Стваралаштво

Писао је приповетке и позоришна дела (две комедије: Два цванцика
1882, Подвала 1885). Преводио је руске реалисте (Мртве душе, Обло
мов, Рат и мир). – Личио је на Лава Толстоја (упореди фотографије).

Трајне вредности је дао у својим најбољим приповеткама.
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Тематика приповедака

1. Сатиричне приповетке с друштвеном критиком. Извргавају ру-
глу бирократију и корупцију које уништавају оригинално добре сеоске 
односе; посебан нагласак је стављен на погубност зеленаштва. 

Шаблон: Глишићеве сатиричне приче грађене су по моделу народ-
них приповедака:  зли људи тлаче, варају, угњетавају убоге, честите, 
поштене и једноставне људе, али услед неког изненадног преокрета и 
лоши људи бивају преварени, те испадају смеши (хумор, сатира). Таква 
је Глишићева приповетка Глава шећера (1875).

2. Идиличне приповетке о сеоском животу. Писане лирским тоном, 
приказују врлине сиромашних људи и лепоту њиховог живота. Јунаци 
ових приповедака упркос тегобама и ударцима судбине остају честити, 
добронамерни и неискварени. Таква је приповетка Прва бразда (1885).

Тип приповедака

1. Најтипичније су Глишићеве кратке приповетке. У њима је испри-
чан један догађај. Приповеда брзо и једнолинијски, усредсређен на 
главну тему. Таква је његова – вероватно најбоља – приповетка Прва
бразда.

2. И у дужим приповеткама постоји један главни догађај, али има и 
споредних линија. Оне су такође причице о неким догађајима, који се 
везују – тешње или лабавије – за главну причу. Таква је приповетка Гла
ва шећера.

„ГЛА ВА ШЕ ћЕ РА”
(приповетка, 1875)

Ова релативно дугачка приповетка има дводелну структуру: у ње-
ном центру је средишња хумористичка анегдота, а око ње је оквирна 
трагична новела.

Средишња анегдота

Наслов приповетке упућује на средишњу причу – узету наводно из 
стварности – о томе како непоштени представник власти вара и иско-
ришћава убоге сељаке, али га стиже заслужена казна, те награбуси и 
испада смешан.

Садржај средишње анегдоте је следећи: у пратњи свога пандура 
званог Ђука, срески капетан Максим Сармашевић обилази села свога 
округа. Пандур, кобајаги без капетановог знања, продаје сељацима гла-
ву шећера, коју они поклањају капетану. И тако од села до села, продају 
исту робу и зарађују лепе паре. – Бизнис се покварио тек када је пандур 
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приметио да капетан вара и њега: не признаје да су главу шећера про-
дали толико пута колико је пандур забележио.

Шта је „глава шећера”? Погледајте слику. Како се то зове мађарски?

Оквирна новела

На почетку и на крају приповетке испричана је трагична судбина си-
ромашног сељака Радана.

Садржај оквирне новеле је следећи: сељак Радан узима зајам од зеле-
наша (лихвара) Узловића, прво мало, затим се све више задужује (то је 
суштина зеленаштва: давање зајмова на велику камату). Најзад Радан 
губи све: и земљу, и виноград, и кућу над главом 
своје породице (има жену и децу). На лицитацији 
куршумом из пушке убија Узловића, те одлази на 
робију. Раданова жена је „убрзо пресвисла од те-
шка јада”, а „сирочад Раданова потуцају се по нај-
му”.

Сиже целе приповетке

Сиже целе приповетке много је сложенији од 
њене дводелне фабуле. Сиже изгледа овако:

1. Радан се враћа из града воловском запрегом 
(сазнајемо да је купио главу шећера којом жели да 
се умили капетану; на путу Радан среће неког про-
фесора, који је врло смешан човек: хумористич-
на епизода, без икакве везе са осталим деловима 
приче).

2. Радан у кафани (разговори сељака у кафани: 
сазнајемо за Раданову задуженост Узловићу).

3. Раданов пут кроз ноћ (визија црног детета 
које нестаје на петлово кукурикање).

4. Капетан и пандур обилазе села и продају главу шећера.
5. Слава код зеленаша Узловића (зеленаш и капетан кују заједничке 

планове за пљачкање сељака, између осталог бацају око на Раданов ви-
ноград и његову кућу).

6. Раданов разговор са кумом (кум је купио капетанову главу шеће-
ра, а Радан му одаје тајну преваранције).

7. У кафани пандур Ђука прича 1. о судбини капетанове главе шеће-
ра (посвађали су се око деобе профита).

8. Улази робијаш Радан и купује пиво жандару који га прати.
9. После Радановог одласка пандур Ђука прича о Радановој траге-

дији (како је Радан на лицитацији своје куће убио зеленаша Узловића).

Глава шешећа. сазнајте како 
се тај шећер користио.
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Композиција

Главно питање композиције ове приповетке гласи овако: какве су 
везе између две фабуле: између приче о капетановој глави шећера и 
приче о Радановој трагедији.
Конкретне везе у радњи: 1. Главу шећера је купио Радан и први ју је 

поклонио капетану (још пре смишљања преваре). 2. Подлом продајом 
главе шећера преварен је и Раданов кум, којем пак Радан открива под-
валу. 3. Капетан, уортачен са Узловићем, такође учествује у отимању Ра-

данових добара (њему ће припасти 
виноград). 4. Раданову трагедију 
ће (нам) испричати капетанов пан-
дур који је продавао главу шећера.
Значењске (симболичне) везе

између две приче: оквирна прича 
је значењска градација средишње 
приче.

Капетан Сармашевић је само 
(„само”) лукави варалица који узи-
ма сељацима мало пара, али их ма-
теријално не уништава – зато ње-
гова прича остаје у кругу хумора.

Зеленаш Узловић је зликовац, 
који узима сељацима све што има-
ју и тиме их доводи у потпуну про-
паст – зато прича о његовим неде-
лима прелази у круг трагедије.

Суштина је иста, разлика је само 
у јачини. Оно што је у нижем степе-
ну смешно, то је на вишем степену 
трагично.

Зеленаш Узловић је логична по
следица оне власти коју представља 
варалица капетан Сармашевић.

Зато, у крајњем исходу, зеленаш 
„подиже” и капетана на свој ниво: 
можда је капетан сељаке варао гла-
вом шећера прилично безазлено; 
а за Раданову трагедију и он сноси 
део одговорности. У томе хуморис-
тички и трагични ниво приповет-
ке имају и конкретну, не само сим-
боличну, додирну тачку.

Глумац никола симић (у белој кошуљи) у истом 
филму. Он је играо улогу капетановог помоћника 
у превари. 

Глумац Миодраг Миша Јанкетић у главној улози 
телевизијског филма Глава шећера (1991)
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„ПР ВА БРА ЗДА”
(приповетка, 1885)

Умро је отац!
– Ју, боже! Дај брзо Србију на истоку, да видимо шта саветује Светозар 

Марковић за случај ако патријархална заједница остане без патера.
Милован Глишић ову ситуацију описује на следећи начин:

„Сеоску кућу не може задесити грђа несрећа него кад остане без мушке главе.
Та је несрећа задесила још многе куће у овоме крају. Многа удовица жалила је 

и прежалила свога домаћина. После годину-две дана нека се преудаде; нека оде 
у род и одведе своју децу туђем оцу.

Сибинова Миона не хтеде се угледати на своје, по несрећи, друге. Отресита и 
вредна жена прихвати у своје руке и тешке ратарске послове…”

„Pater” је умро, али га је заменила „mater”. Истина, приповедач каже 
још и ово:

„Ти добри људи помагали су јој свакад у тежем раду пољском – што већ не 
може да савлада слаба женска рука. Они јој узору мало њиве, посеју и среде као 
себи.” 

Али приповедач одмах додаје:

„Остало ради сама Миона. Сама окопава, плеви, жање. Никад се неће пожали-
ти да јој је тешко. Хоће и у томе да јој помогну. Њој чисто буде криво. Обично 
им одговори:

– Хвала вам! Где је било теже ту сте ми помогли. Ово већ могу полако и сама!…”

Даљи развој приче знамо (ако смо прочитали; или можда погађамо и 
без тога): порасте син и постане нови патер.

Оре прву бразду, а мајка му носи ручак на њиву, исто као што је но-
сила своме мужу.

Дечко се мало прави важан, на мајчине усхићене речи („Нуто мога 
маторца како ми ради!”, „ Па срећан ти рад, домаћине мој!”) он изговара 
озбиљне речи, достојне правом газди:

„– Само ако добро роди – рече Огњан. – Знаш и сама, нано, да нам је ова њива 
понајтакша1… Жито се готово свакад изглавнича…”

И сад слушајмо мајку, шта му одговара:

„– O, родиће, сине!… Мора родити! Та оваке земље нема ни у Морави! Овде 
никад није било ни главнице ни љуља… Видећеш ти како ће ту бити добра пше-
ница!…”

1 најслабија, неродна
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Мајка се јавила у почетку приче као mater, сада пак изговара хвало-
спев земљи. Родној и животодавној, плодној земљи.
Мајка и земља – два принципа рађања и плодности. Симболи живо-

та. Оба женског рода.
Свака част оцу (патеру) и његовом патријархалном реду.
Али постоји и нешто јаче, дубље, сигурније.
Када се очев ред сруши, наступа мајка. Сигурна и стабилна као зе-

мља. Она истрајава и рађа нов живот.
А када је мајка васпоставила ред, повлачи се и поново предаје власт 

– новом патеру.

[Ја не тврдим да је Глишић знао да је својом приповетком рекао и ово. Али 
је рекао. Барем мени.]

Мајка и земља су првобитни (првотни) елементи битисања. Ова Гли-
шићева кратка и једноставна приповетка такође има снагу неког прво-
битног приповедања. Она је најближа народној приповеци, па донекле 
и бајци. Али у њој је све скроз и скроз реално. Као нека реална бајка, 
Прва бразда Милована Глишића могла би да буде амблем српског сео-
ског реализма.

Погледајте приложену слику и повежите њену атмосферу са Глишићевим 
приповеткама и – ако имате – са сопственим успоменама из неке бербе или 
друге врсте пољских радова.

Владислав Тителбах: Берба у Србији (19. век)
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лазалазаревић
(1851–1891)

Представник сеоске новеле и 
патријархалних схватања. У окви-
ру реалистичког сликања сеоске 
идиле удубљивао се у психологију 
својих ликова.

Живот

Рођен је у Шапцу у трговачкој 
породици, у којој је владао патри-
јархални дух. Лета је проводио код 
родбине на селу (Мачва, Поцерје). 
Основну школу и нижу гимназију 
учи у  Шапцу, вишу гимназију и сту-
дије права у Београду; дипломира-
ни правник постаје 1871.

Исте године добија државну 
стипендију за студије у Паризу, али 
због учешћа у студентској побуни 
губи стипендију. Неко време ради 
као практикант у Министарству 
просвете. Најзад 1972. добија сти-
пендију и одлази у Берлин на сту-
дије медицине (дипломира 1879). 
У Берлину доживљава љубав с Немицом Ани Гутјар (потоњом оперском 
певачицом). За време српско-турских ратова ради као помоћник лека-
ра у пољским болницама при ратиштима (1876–1878).

После завршетка медицине и полагања лекарског испита (1879) ра-
ди као лекар. Радио је као окружни лекар Београда, затим у Државној 
болници у Београду. После женидбе ћерком Николе Христића, помоћу 
утицајне породице улази у дворске кругове и постаје лични лекар срп-
ског краља. (Некадашњи студентски бунтовник!) Умро је релативно 
млад од туберкулозе.

Књижевни рад

У почетку је преводио руске писце (на пример Гогоља) и природњач-
ке чланке.

Написао је свега девет довршених и осам недовршених приповеда-
ка: мало, али брижљиво. Висково цењен већ за живота, спомињан је као 
„српски Тургењев”.
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Лазаревић је 1882. објавио своју последњу приповетку, а живео је до 1891. У 
заоставштини је нађена његова приповетка Швабица, писана – по мом ми-
шљењу – рано, можда још у доба студентских година у Берлину. – Постоји 
анегдота о томе да је Лазаревић око 1881. прочитао Рат и мир и Ану Каре
њину и рекао да после таквих ремек-дела нема смисла више писати.

Био је најтипичнији приповедач сеоске идиле и патријархалног кон-
зервативизма, делимично можда зато што је село познавао само са лет-
њих и зимских ферија из детињства, па је сеоски живот замишљао леп-
шим него други.

Осим приповедака о сеоској идили написао је и неколико новела 
аутобиографског карактера, и приповетке политичког садржаја. 

„ПР Ви ПУТ с ОцЕМ нА ЈУ ТРЕ њЕ”
(приповетка, 1879)

Прича о пољуљаном и поново успостављеном реду у патријархалној 
породици. (Наслов приликом првог објављивања: Звона с цркве у Н.)
Садржај: Отац се одаје пићу и картама, проћерда имање (ради се 

ваљда о некој занатлијској породици у неком градићу, мада о томе не-
ма тачнијих информација). Очева кобна страст угрожава материјални 
опстанак породице. Тада, међутим, наступа мајка…

– …и трчи оклагијом у крчму па паф по глави бекрије!

Не, насупрот: мајка показује стрпљење, тихо али истрајно стоји на 
свом месту. Стабилност дотад потиснуте жене најзад отрежњава му-
шку главу.

У почетку приказан је типичан однос у патријархалној породици:

„Чудно је живео [отац] с мојом мајком. Није то да рекнеш да је он, не дај боже, 
као што има људи, па хоће да удари и тако што, него онако некако: увек хладан, 
осорљив, гори од туђина, па то ти је! А она, сирота, добра, брате, као светац, па 
пиљи у њега као ноје у јаје. Кад се он што обрецне, она да свисне од плача, па још 
мора да крије сузе и од нас и од њега. Никад и никуда није с њоме ишао, нити је 
она смела поменути да је куда поведе. Није трпео ни да се она што меша у трго-
вину и његова посла. Каже она једанпут:

– Митре, што не даш Станоју ракију? Скоро ће и нова, па где ћеш је?
А тек се он издрачи на њу:
– Јеси ли ти гладна или ти је чега мало? Новци су у твојим рукама, па кад ти 

нестане, а ти кажи! А у мој се посао не плећи!
Покуњи се мати па ћути.”
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У радњи теку два паралелна, али супротна процеса: како отац пада 
све ниже, тако се мајка све више диже (она се оснажује и активира).

Из фазе пасивног стрпљења излази у пресудном тренутку, када отац 
стиже до најниже – апсолутно последње – тачке свога пропадања: до 
покушаја самоубиства.

Тада жена енергично излази из сенке и подмеће раме пропалом му-
шкарцу, подиже га и помаже му да поново стане на своје ноге.

„Ноћ је била у бога дивота! Небо 
се сија, месец се цакли, ваздух свеж – 
нигде се ништа не миче. Онда видех 
бабу како се надвири над прозор од 
момачке собе, па опет оде даље. Стаде 
најзад под кров од амбара, па извади 
пиштољ.

Али у истих мах, не знам откуд, 
створи се моја мајка уз њега.

Пренерази се човек. Упро поглед у 
њу па блеји.

– Митре брате, господару мој, шта 
си то наумио? Мој отац уздрхта. Сто-
ји као свећа, шупљим погледом гле-
да моју мајку, а глас му као разбијено 
звоно.

– Иди, Марице, остави ме… Ја сам 
пропао!

– Како си пропао, господару, Бог с 
тобом! Што говориш тако!…

– Све сам дао! – рече он па рашири 
руке.

– Па ако си, брате, ти си и стекао! 
Мој отац устукну један корак, па бле-
не у моју матер.

– Ама све, – рече он – све, све! 
– Ако ће! – рече моја мати. 
– И коња! – рече он. 
– Кљусину! – каже моја мати.
– И ливаду!
– Пустолину!
Он се примаче мојој мајци. Гледа је у очи, чисто прожиже. Али она као један 

божји светац.
– И кућу! – рече он, па разрогачи очи. 
– Ако ће! – рече моја мати. – Да си ти жив и здрав!
– Марице!

Ђорђе Крстић: Анатом (1880, спомиње се и као 
Антрополог). Класично дело српског сликарског 
реализма. Пронађите типичне реалистичке 
особине на овој слици.
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– Митре!
– Шта ти то велиш, Марице?
– Велим: да Бог поживи тебе и ону нашу дечицу! Није нас хранила ни кућа 

ни ливада, него ти, хранитељу наш! Нећемо ми бити ниједно гладни док си ти 
међ нама!

Мој отац као да се мало занесе, па се наслони лактом на раме материно.
– Марице, – поче он – зар ти?… – Загрцну се, па покри очи рукама и ућута.
Мајка га ухвати за руку:
– Кад смо се ми узели, нисмо имали ништа осим оне поњаве, једне тепсије и 

два-три корита, а данас, хвала Богу, пуна кућа!
Ја видим како испод бабина рукава кану кап и блесну спрам месечине.
– Па зар си заборавио на чардак пун шишарке?
– Пун је! – каже отац гласом меканим као свила, а рукав превуче преко очију 

и спусти руку.
– Па шта ради она моја ниска дуката? Што ће онај лежећи новац? Узми га у 

трговину!
– Уложићемо у жито!
– Па зар смо ми неки престари људи? Здрави смо, хвала Богу, а здрава су нам 

дечица. Молићемо се Богу, па радити.
– Као поштени људи!
– Ниси ти неки туњез, као што има људи. Не дам ја самих твојих руку за сав 

капитал Параносов, па да је још онолики!
– Па ћемо опет стећи кућу!
– Извешћемо нашу децу на пут – каже мати.
– Па ме неће мртвог клети… Откад их нисам видео!
– Ходи да их видиш! – рече мати, па га као неко дете поведе за руку.
Али ја у три корака већ у соби. Само што пришаптах мојој сестри: „Лези!”, па 

повукох јорган на главу.
Управо њих двоје ступају преко прага, а на цркви грунуше звона на јутрење. 

Громко се разлеже кроз тиху ноћ и потресе се душа хришћанска. И као талас су-
во грање, тако њихов звук односи бољу и печал, кида узе таштине, а скрушена 
душа разговара се с небом…

– Сине, устани да идемо у цркву!…”

Упоредите ситуацију у овој Лазаревићевој приповеци са ситуацијом у припо
веци Прва бразда Милована Глишића.

Приповедач

Као што у цитату видимо, ликови су означени именицама „отац” и 
„мајка”, из чега се подразумева да нам причу казује унутрашњи припо-
ведач: дете главних ликова, „оца” и „мајке”.

Приповедачка позиција јасно је одређена у првој реченици:

„Било ми је”, вели, „онда тек девет година.”
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Приповетку отвара знак навода, а неко са стране убацује оно „вели”, 
то јест ’каже приповедач’. Цео текст потиче, дакле, од дечака/припо-
ведача, а оно „вели” потиче од писца као приповедачевог приповеда-
ча. Јер убацивањем оног „вели”, створена је ситуација у којој нам писац 
приповеда о томе да дечак/приповедач прича (неком).

Да ли знамо када прича дечак/приповедач своју причу?
Знамо отприлике. Ево шта он сам каже о томе, одмах на почетку:

„Ни сам се не сећам свега баш натан-
ко. Причаћу вам колико сам запамтио. И 
моја од мене старија сестра зна за то, а 
мој млађи брат баш ништа. Нисам пао на 
теме да му казујем!

Мени је мати причала много штошта 
кад сам одрастао па је запиткивао. Отац, 
наравно, никад ни словца!”

Какве су последице тога?
1. Биће нам испричано само толи-

ко колико је приповедач запамтио и 
колико му је мати испричала.

2. Биће нам све испричано онако 
како је приповедач доживео у детињ-
ству и како се својих доживљаја сада 
сећа.

Врло сложена приповедачка ситу-
ација! Прави изазов и задатак за… – 
писца! Писац код сваке речи треба да води рачуна о томе – да опомиње 
себе – да не говори он, него приповедач који је такав и такав (в. у горње 
две тачке). Писац је донекле у ситуацији глумца: глуми свог припове-
дача.

Да ли је Лазаревић успео? Глобално свакако: већина текста делује 
реално (можемо веровати да потиче од бившег дечака, учесника рад-
ње). Само неки лирски пасуси разбијају стилску једноставност. На при-
мер овакве реченице: „Дан се клони својему крају, а у нашој души иста 
она пучина, – нигде краја да видиш, само што се облаци све гушће гоми-
лају.” Ово је сувише „литерарно”. Али нема тога превише.

Приповедач као лик
Унутрашњи приповедач је уједно и јунак приповетке. У том погледу 

ситуација је овде јако занимљива. Јунак-приповедач је, наиме, истовре-
мено и споредан и кључни лик.

У радњи не учествује, али у решењу драматичног конфликта при-
пада му, донекле изненада, важна улога. С њим ће отац на крају припо-

Чардак. сазнајте какве су све функције имали 
чардаци.
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ветке, после спаса од самоубиства и моралног препорода, поћи у цркву. 
Зато је било оправдано мењање првобитног наслова приповетке: у ко-
начном наслову истакнут је дечак, јунак/приповедач. Он нам у наслову 
приповетке каже: ја идем Први пут с оцем на јутрење, са мном иде први 
пут на јутрење мој отац, који је поново нашао себе и своје и мене.

„нА БУ нА РУ”
(приповетка, 1881)

Ђеда је збарио Аноку!
– Опа, бато!

Не, На бунару није српска Лолита1, него најтипичнија сеоска припо-
ветка о сеоској идили. Најтипичнија је барем из два разлога:

1. У њој се пластично описује сеоска задруга, њена структура и њен 
свакодневни живот. Опис је с једне стране скоро научан, као из неког 
лексикона, с друге стране је, ипак, пластичан, књижевно успешан: осим 
података, дата је атмосфера; ваљда она највише.

„Море, чисто ме мрзи да причам, то треба видети. Каква је то кућа, старинска 
задруга, – читава војска! Дођи само увече, а да ти се надају, па ће те пресрести 
једна снаха на самом путу, с лучем у руци. Друга стоји у шљивику, трећа је пред 
стајом, четврта одбија псе, пета у кухињи, шеста у соби куда те воде, – читави 
сватови! И све је у њих весело, све скромно, све задовољно. А не дао ти Бог да се 
побијеш с киме из њихове куће, јер од њих има шесторо у самој војсци, а један је 
баш прави војник, стајаћак, под заставом у Београду.

Нити њима треба моба – шта ће им моба код толиких руку? Лепо код њих 
ору три плуга без престанка; а кад трговци пођу лучити свиње, добро забрекне 
ћемер у Матије.”

2. У овој приповеци приказана је снага сеоске задруге (као да је илу-
страција за идеје Светозара Марковића из књиге Србија на истоку).

Структура

Слично као у приповеци Први пут с оцем на јутрење, Лазаревић и 
овде приказује прво поремећај а потом васпостављање реда патријар-
халне заједнице:

1. доласком нове снаје подрман је ред сеоске задруге,
2. мудрим поступањем најстарије мушке главе враћа се ред, нова 

снаја се уклапа у заједницу.

1 Лолита је јунакиња романа руско-америчког писца Владимира Набокова (Лолита, 
1955); зрели мушкарац  Хамберт Хамберт заљубљује се у малолетну Долорес Хејз.
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Ликови

Ђеда је израђен као кип: споменик мушке главе (старешине) патри-
јархалне сеоске заједнице. Његов лик је и споља и изнутра у позицији 
која му припада у заједници:

„Матија је Ђенадић човек сасвим стар. На челу му се види белега од 
ране коју је добио у Хајдук-Вељкову шанцу. Осим његове чељадије, и це-
ло га село зове ђедом. Жена му је давно у збегу умрла. Од старијег брата 
остала му је снаха која с њиме сада дели старешинство, – Радојка јој име. 
Она за софром седи десно од ђеде, и у кући се ништа важније не дешава 
док она не да свој глас, или бар док је ђеда не запита. Она потпуно разу-
ме свој положај и не злоупотребљава га. Нпр., ђеда запита:

– Шта велиш, снахо, за Маричићев забран? Да узмемо?
– Како ти наредиш, брато, ти си мушка глава!
Она љуби деду у руку, а све друго, што иначе није обичај у нашем се-

лу, и женско и мушко, љуби њу у руку.
После Матије и Радојке још је члан кућевног савета најстарији син 

ђедин, Благоје, отац Арсенов. Осим њих трога нико се ни за што у кући 
не пита него све лепо слуша и покорава се. Ако је Матија однео порез, 
Радојка отишла цркви, а Благоје да полаже стоци, – у кући је као у школи 
одакле је изишао учитељ. Све је сложно, весело и 
љупко, и свако гледа том приликом да се добро 
ишали и исмеје. Како се, пак, које од њих трога 
појави на врата, одмах настаје ред, озбиљност и 
послушност. Њих троје се погдешто хотимично 
склоне да се деца провеселе и људи сербез напу-
ше духана.

Ђеда је био… био…, како ћу вам казати? Зна-
те: стар човек – готово дете! Прсне неких пута за 
најмању ситницу, грди, праска, па богме хоће и да 
удари. А некад, опет, мекан као памук, тражи са-
мо да милује децу, даје им по десет пара и ни за 
шта се расплаче.”

Анока је лепотица, али је размажена.

„Добра девојка, да је Бурмазовић није страшно раз-
мазио. Ал’ шта је знао радити? О колери му погибе то-
лика чељадија, да је после Аноку држао као мало воде 
на длану. Не ваља то мазити дете и попуштати му, па 
да је једно у свету. Ама никако!”

Но шта се ту може: ђедин унук Арсен загледао 
се у мазницу!

Жене знају за њене мане и овако коментаришу:
Ђорђе Крстић: На извору
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„– Није она за нашу кућу!
– Једна намигуша!
– Море то, ал’ мазница, да те Бог сачува!
– Све би нас завадила!”

Ђеда, међутим, износи своје другачије мишљење, можда мало нео-
чекивано:

„– Знаш, снахо, све је тако! Ама ја сам слушао од старих људи да не ва-
ља деци кварити така посла. У нас је, хвала Богу, велика кућа. Не верујем 
те нас неће бити осамдесет душа.”

Размислите о подвученој реченици. Да ли се то уклапа у нашу представу о 
конзервативној заједници? нису ли родитељи женили и удавали своју децу? 
није ли овде Лазаревић претерао и превише идеализовао ђедин лик?

Чим се удала за Арсена и дошла у ђедину задругу, Анока разбија ред. 
Понаша се баш онако како су жене предвиделе:

„Несрећа је то што она, и кад уђе у кућу Ђенадићеву, оста мазница, 
као што је и у оца била.

Она зна све најбоље!
Увек мора бити на њену!
Неће да ради што јој се каже. Каже: „Нисам ја то ни у оца радила! Што 

да ја месим хлеб за цареву војску? Мени и мом Арси доста један!”
Женскадија не сме ниједно ништа да прослови. Мужевима се гдешто 

и потуже, али Радојки и ђеди ко сме што поменути?
Дуго су трпеле и криле своју невољу. Радиле су све за њу и по њеној 

вољи. У њену држању било је нечега заповедничкога, тиранскога, као 
да си је морао послушати. Можда је то била и њезина лепота што је тако 
силно властвовала над женама. Њене јетрве оговарале су је између себе, 
а заклањале и браниле пред старијима и туђинцима. И Бог зна до које би 
мере оне издржале без роптања, да Анока, и не саставивши пуних шест 
месеци у њиховој кући, не узе све више и више беснети. Ружно је чак и 
причати о неким стварима; нпр., шта је казала кад су је звали да сади ку-
пус или кад је која замоли да јој причува дете. Поче напослетку тражити 
да се друкчије и боље одева. (…)

Тако она све више и више бесни и баш хотимично иде уз нос. Пусти 
псе у кухињу, па поваде све месо из лонца. Не пази кад заврће славину 
на бурету. Хлеб јој прегори, да се цела пећ мора бацити свињама. Облачи 
стајаћу робу радним даном. Ни главе не обрће да види шта раде деца, и 
због ње је Јованкино дете и упало у кречану. Ниједне јетрве није остави-
ла да јој не издене име. Радојку зове џерима1, а ђеду јевтика2. Сваки дан 
све веће чудо и покор, а кад јој ко штогод помене, она одмах прети да ће 
да се врати оцу.”

1 глоба
2 туберкулоза
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Психологија и морал

Најзад прекипи и жене (путем најстарије) обавештавају Ђеду о не-
подношљивој ситуацији.

Сада приповетка постиже висок степен напетости. Могло би се оче-
кивати (знајући законе патријархалне задруге) да ће Ђеда планути и 
– рецимо – отерати непослушну снају.

Та могућност је заиста у игри, али Ђеда поступа промишљено до-
бродушно (мада наизглед врло строго): позива на разговор (на рапорт) 
свога унука, тобоже да га изгрди, но заправо да га искуша: да ли Арсен 
воли Аноку, упркос њеним манама. Јер ако је Арсен своју жену омрзнуо, 
Аноки су избројани не само дани него и минути у Ђединој кући. Но ево 
како се завршава разговор између Ђеде и Арсена:

„Ђеда као да изгуби стрпље-
ње:

– Чујеш ти, море, шта ја тебе 
питам?… Питам ја тебе: кажи ти 
мени, милујеш ли ти Аноку? То 
ти мени кажи!

Арсен подиже главу, тури нос 
у шаку, стаде вртети раменима 
лево и десно, и кроза стид а са-
свим протегнуто одговори:

– Ја не знам!
– Е, а ти треба да знаш, јер ћу 

ја по томе да судим, да ти после 
не буде криво и да не рекнеш 
овај и онај!

– Јок ја!
– Добро! А сад иди док се ја 

размислим!”

Пошто је схватио да је његов 
унук и надаље заљубљен у своју жену, каква је да је, Ђеда смишља так-
тику за Анокино припитомљавање. (Тако је Ђеда „збарио” Аноку.)

Ето шта је Ђеда смислио: Анока је нарушила ред? Хајде да јој то „оза-
конимо”! Стављала је себе изнад других? Хајде да то буде „званично”!

Ћеда једноставно наређује да оно што је Анока досад радила из своје 
воље, сада треба да ради – по Ђедином наређењу!1 Ђеда једним истим 
потезом постиже два ефекта: психолошки и морални.

Психолошки ефекат је у томе што је Аноки одузета сласт „забрање-
ног воћа”; сад више није никакав „штос” што се понаша другачије него 
друге жене: тако је Ђеда наредио и амин.

1 [Сећам се да сам у детињству, заједно са ортацима, волео да крадем трешње. Но 
када сам морао да их берем у нашем винограду, то ми беше мрско.]

надежда Петровић: Ресник (1905)
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Морални ефекат је у томе што је Ђедино наређење изоловало Аноку 
од других. Постала је усамљена малтене као да је бачена у тамницу, и 
то самицу.

Та два притиска Анока није издржала. Њен преокрет је, додуше, ја-
ко брз, али је и психолошки и морално оправдан (учињен логичним и 
прихватљивим).

Просветљење и преображај

Анока, постављена Ђедином наредбом 
изнад других, одлази на спавање на поча-
сном месту под липом. Наређује да једна 
од снаја – Петрија – сву ноћ стоји крај ње 
и чува јој сан.

„Јес’, ал’ није тако ласно заспати, као што 
је мислила!

Што никад није било, то она сад осети 
самоћу! Па још без крова над главом, на бе-
сном коњу без узде, на лађи коју љуља ве-
тар, а крманоша нема. На њу кидише бесно 
и њено рођено срце, а нема ко да га одбије. 
Свет се преврнуо и она стоји стрмоглавце.”

Не може да спава, све размишља шта би могла да учини: да се врати 
оцу: срамота је, да остану ствари овако: не може. Но ово је саопштено 
врло кратко, те одједном долази преокрет (описан још краће):

„Анока се диже. Погледа тамну слику Петрије више себе. Напрасно јој 
се нешто преврте у грудима. Сасвим изненадно, а бескрајно силно, нека 
хришћанска жица зазуја у њеним грудима:

– Петрија! Иди спавај!”

Па ако неком то још није јасно, ево наставак:

„Петрија ништа не рече. Баци подупирач и пође.
– Петрија!
Петрија претрну и стаде као укопана. 
О, Боже, гле нове сласти! Каке су мисли, куда се то носе?
– Петрија, сестро, опрости ми!”

Петрија, малочас још понижавана као робиња, могла би да одбруси 
нешто у стилу ”тако ти треба”, али не:

„Женско срце одвугну, задрхта и расплину се:
– Анока, душо, да ти је богом просто!

Владислав Тителбах: Зима на селу
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– Петрија, сестро…
Она је дохвати за руку, посади је поред себе, загрли је, и обе се запла-

каше.
Како слатко јецају – као сисанчад!”

Анокин преображај долази нагло, у магновењу, рекло би се: изне-
надно. Али он је изненадан само по брзини свог одигравања. Садржајно 
није изненадан, јер је припремљен и унапред образложен психоло
шки и морално.

Сада се психолошком и моралном слоју додаје још један слој. Он ће 
превагнути у садржају и стилу завршетка приповетке.

Митски и религиозни слој –
стилски симболизам

После велике сцене Анокиног 
преображаја и помирења с Петри-
јом, предстоји најкрупнији зало-
гај: Анокино помирење са Ђедом.

Та сцена – заправо ланац ма-
њих, повезаних сцена – одиграва 
се као ритуал.

Објашњавање речима обавље-
но је веома кратко:

„Анока ухвати пеш од гуња 
којим се ђеда беше огрнуо и по-
љуби га:

– Ја сам ти грдно згрешила, ја 
сам ти кућу замесила. Опрости 
ми, ако знаш за име божје!”

Ђеда пусти сузу, те уместо речи (уместо вербалног реаговања) запо-
чиње ритуал (обред, церемонију): наређује јој да коми грах (само мало: 
симболично), потом је води у шталу где Анока  даје храну коњима, за-
тим храни свиње.

Чланови задруге пак кришом и без писке, узбуђено прате величан-
ствен и симболичан, али у сваком детаљу реалан и уобичајен сеоски 
обред јутарњег храњења стоке.

Пред њиховим очима се догађа, без фантастике, нешто налик на би-
блијско чудо (Анока је преображена или васкрсла).

Пошто је стока намирена, следи врхунац обреда: Ђеда води Аноку 
на бунар.

Опет је све свакодневно, а ипак симболично.
Ђеда се умива, Анока му полива воду. Чисту воду из чистог бунара.

сеоска стаја. Чему служи таква зграда?
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Симболика је двострука: 1. Анока се симболично покорава мушкој 
глави породице и тиме признаје патријархални ред. 2. Поливање воде и 
умивање дозива хришћанску митологију, обред покрштавања.

Река Јордан, Јован Претеча… Освежите своје знање о Библији. Онај ко зна, 
може отпевати тропар Во Јордање…

После свог умивања Ђедо наређује свим члановима задруге да при-
ступе бунару на умивање. Уобичајено јутарње делање сада постаје ри-
туално, симболично.

Анока свима полива воду.
То је симбол и обред њеног уклапања у заједницу, у породицу, у па-

тријархалну задругу.
Хришћанска симболика је јака и наглашена већ и раније: о тренут-

ку Анокиног преображаја било је речено ово: „Сасвим изненадно, а бес-
крајно силно, нека хришћанска жица зазуја у њеним грудима”. Уз то, се-
тимо се наслова и садржаја Лазаревићеве приповетке Први пут с оцем
на јутрење (оригинални наслов: Звона с цркве у Н.).
Фолклорна и претхришћанска симболика налази се у типичном 

сеоском – пољопривредном, земљорадничком – обреду, када Анока 
ритуално (практички бесциљно) љуска пасуљ а потом церемонијално 
храни стоку. То је ритуал древних земљорадничких заједница, везаних 
за плодну мајку земљу.

Овом кругу припада и један једва приметљив моменат. У тренутку 
када после Ђединог лукавог тактичког наређења Анока жели да при-
граби себи нешто изузетно, она захтева да јој се намести за спавање 
под липом. А липа је свето дрво у древној, претхришћанској словенској 
митологији.

Али сама сцена самотног бдења у ноћи враћа хришћанске мотиве. 
Тако је Исус провео судбоносну ноћ, сам, на Гори маслина. Односно: ни-
је био сасвим сам: био је замолио тројицу од својих дванаест ученика 
(апостола) да бдију недалеко од њега (но они су заспали). А један од 
њих звао се Петар. А како се зове снаја коју је Анока замолила да стоји 
поред ње сву ноћ? (Зове се Петрија.)

Реализам, ипак?

Не треба испустити из вида чињеницу да приповетка, поред све сим-
болике у завршном делу, све време остаје у оквирима стварности. Сим-
болизмом није нарушен њен реализам.

Реализам није нарушен, него је проширен. Не морамо „филозофи-
рати” о библијским и претхришћанским паралелама да бисмо припо-
ветку разумели у потпуности. Но ако ипак „филозофирамо”, тиме цела 
ствар постаје богатија.
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„ШВА БицА”
(приповетка, без датума писања) 

Ова приповетка није објављена за време пишчевог живота. Узрок 
томе налази се вероватно у њеном аутобиографском садржају. У њој је 
Лазаревић описао своју љубав према једној Немици. 

Тематика

Љубавна прича – повезана с па-
тријархалним конзервативизмом. 
Главни јунак је млади Србин, који 
се налази на школовању у Немач-
кој, где се заљубљује у једну Неми-
цу (у пансиону где станује: баш као 
Лазаревић у животу).

Младић је на страшним мукама, 
разапет између своје љубави и сво-
га страха од женидбе са странки-
њом. Јер шта би рекла његова мајка 
да доведе у кућу жену другачијег 
језика и вероисповести? С друге 
стране, како да одведе фину немач-
ку госпођицу у своје забачено родно 
село? Никако. Одлука је пала запра-
во унапред: младић се одриче своје 
љубави и покушава да убеди себе да 
је донео исправну одлуку.

Да ли се слажете с њим?

Приповедач

Приповетка је написана у облику писама које главни јунак пише 
своме пријатељу. Тиме се обезбеђује могућност за исповедање. Све је 
дато са гледишта главног јунака и изражено је његовим речима.

Подсетник: Гете: Вертер, Витковић: Спомен Милице (уџбеник за 10. разред, 
стр. 55. и 71).  Шта је, поред многих сличности, основна разлика између ових 
романа и Лазаревићеве приповетке?

Приповетка је написана у облику писама (то је „епистоларна форма” чији на
зив потиче од латинске речи која значи „писмо”, „посланица”). Шта мислите 
да ли је епистоларни облик олакшавао или отежавао позоришну адаптацију 
дела? (Погледајте слику и из тог аспекта.)

Марија Вицковић и Радован Вујовић у позоришној 
адаптацији Лазаревићеве епистоларне 
приповетке Швабица
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„сВЕ ћЕ ТО нА РОД ПО ЗЛА Ти Ти”
(1882)

Лазаревић је као лекарски помоћник имао прилику да изблиза гледа 
крваву стварност српско-турског рата 1870-их година.

Тема

Приповетка говори о жртвама рата. Главни лик је млади ратни инва-
лид на штакама, којем људи бацају новце као просјаку. У ироничном на-
слову приповетке налазе се речи младићевог огорченог оца, који очај-
нички теши свога сина: удељеним златницима биће „позлаћен” његов 
упропашћени живот.

Структура

Приповетка је испричана из очевог аспекта који чека свога сина о 
којем му је јављено да је лакше рањен.

Ова информација је истакнута на самом почетку. Из тога следе две 
могућности: 1. Ако читалац поверује да је информација тачна (или ола-
ко прелети преко ње), на њега ће откривање истине на крају приповет-
ке деловати као изненађење. 2. Ако читалац схвати да се том информа-
цијом припрема преокрет на крају, онда му може бити занимљиво да 
прати како ће откривање истине деловати на оца.

У оба случаја постиже се снажан ефекат.
Прича, наиме, говори о људској несрећи. Читалац не сазнаје о каквом 

се рату ради, ко се борио против кога и зашто. Али видети нечијег рође-
нога сина, младог, без једне ноге, то је потресно без обзира на историју 
и политику.

Главна тема Лаза-
ревићевих типичних 
сеоских приповедака 
била је сеоска идила.

Главна тема ње-
гове мање типичне 
приповетке Све ће то
народ позлати јесте 
људска трагедија.

Трагедија је толи-
ко потресна сама по 
себи, да писац осећа 
да сентиментални 
коментари овога пу-
та нису потребни.Војници, рањеници, ратна болница (19. век)
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јанКовеселиновић
(1862–1905)

Писац српског омладинског бест-
селера Хајдук Станко.

БеСТСелеР – (од енгле
ске речи која значи „оно 

што се највише продаје”) књи
га која је изузетно популарна 
па се зато – како енглеска реч 
каже – највише продаје.

Живот

Рођен је у селу Црнобарски Сала-
ши (Мачва) и био је сеоски учитељ, 
дакле познавао је сеоски живот.

Стваралаштво

Написао је читав низ сеоских 
приповедака. У њима даје веома 
верну слику села и сеоског живо-
та. Али село пруказује као идилу, 
реализму додаје романтичну осе-
ћајност своје велике љубави према 
оном о чему пише.

Та особина његових приповедака испољава се већ у самим наслови-
ма његових приповедачких збирки: Слике из сеоског живота, Од срца
срцу, Рајске душе.

„ХАЈ ДУК сТАн КО”
(1896)

Један од најчитанијих српских романа свих времена. То је историјски 
роман који се одиграва за време Првог српског устанка.

Тема

Два побратима, Станко и Лазар, заљубљују се у исту девојку, Јелицу, а 
када се испостави да она воли Станка, Лазар пуца у Станка, али га про-
маши, затим спрема за њега и његовог оца подлу замку (Лазар намешта 
као да је Станко украо златнике из њихове куће). Станко се одмеће у 
хајдуке и живи за освету, у чему најзад и успева. У међувремену избија 
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устанак, у којем се Станко истиче на челу хајдука „голаћа” и јуначки ги-
не у безнадежној (термопилској) борби против Турака.

„Термопилска борба” – метафоричан израз настао на основу једне битке у 
старогрчкој историји: код Термопила је изгинула мала чета Спартанаца у 
борби против надмоћних Персијанаца. 

Структура, стил и приповедање

Хајдук Станко је прави омладински авантуристички роман.
Слојеви: 1. реализам, 2. романтизам, 3. авантуристички стил, 3. дух 

народне епске песме, 4. дух народне приповетке.
Реалистички је дата слика средине: србијанско село, шума, хајдуци, 

устанички логори, тамница.
Романтични су главни мотиви радње. Они се деле у две групе:
1. љубав, љубомора, злочин, освета, победа истине, казна злим ли-

ковима,
2. родољубље, отаџбина, слобода, борба против угњетача.
Авантуристичка је радња са елементима подвале, злочина, бекства, 

скривања, потере, хајдучије, рата и љубави.
Дух народне епске песме осећа се у опису 

хајдучког живота и устаничке борбе.
Дух народне приповетке осећа се у глав-

ној причи романа: реч је о борби неправед-
но повређеног човека који се бори за своју 
правду и истину и за љубав, а уједно и за на-
род и слободу.

Сумирање

Дата је сеоска идила, романтична аванту-
ристичка фабула с низањем узбудљивих до-
гађаја и победа правде на крају. Све је то ис-
причано једноставним језиком и једностав-
ним стилом кратких реченица. Нагласак је 
на радњи, она се лако може пратити, упркос 
томе што је компликована (овде је скицира-
на само њена основа).

Све је то заједно резултирало национал-
ним бестселером за одрасле и омладину.

У роману кључну улогу има мотив освете. Шта је на
ше мишљење о томе? Који велики, светски познат 
француски омладински роман има такође причу у 
центру с мотивом освете?

илустрација за једно популарно 
издање романа
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симоматавуљ
(1852–1908)

У својим главним (најпознати-
јим) делима он је српски сеоски 
приповедач из Далмације.

Живот

Рођен је у Шибенику, где завр-
шава италијанску и српску (пра-
вославну) основну школу и нижу 
гимназију. Одлази у манастир Кру-
пу код свога стрица игумана где 
проводи четири године. Разочаран 
манастирским животом одлази у 
задарску учитељску школу где ди-
пломира 1871.

Ради као учитељ у разним дал-
матинским селима и као настав-
ник поморске школе у Херцег Но-
вом.

Године 1881. одлази у Црну Гору 
где ради као наставник гимназије, надзорник школа, уредник службе-
них новина и васпитач кнежеве деце. Путује у Милано и Париз као во-
ђа једне групе црногорских младића упућених на школовање. У Паризу 
проводи неколико месеци. Године 1887. прелази у Србију, где живи као 
наставник гимназије и чиновник новинске агенције. Умире у Београду.

Књижевни рад

И он, као други реалисти (светски, српски), пише о ономе што нај-
боље познаје. А њему је животна судбина пружила могућност да упо-
зна – не туристички површно, него дуже живећи тамо – три каракте-
ристична и различита подручја: Далмацију, Црну Гору, Србију и њену 
престоницу Београд. Сходно томе, и његово књижевно стваралаштво 
обухвата, тематски, ове три области: писао је приповетке (и један ро-
ман) из далматинског, из црногорског и београдског живота.

Славу је стекао својим делима из далматинског живота.

РеГиОНализам– (од латинске речи која значи „област”, „пре
део”, „покрајина”) књижевност која је тематски везана за живот 

неке области и истиче се сликањем специфичних особина тог под
ручја.
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Књижевни утицаји

1. Родом Далматинац, Матавуљ је знао италијански и познавао ита-
лијанску варијанту реализма: такозвани веризам (од италијанске речи 
која значи „истина”).

2. Пошто је знао и француски и боравио неколико месеци у Паризу 
1882, упознао је и натурализам, тадашњи тренд у француском реали-
зму. Нарочито је ценио Золу и Мопасана.

И једно и друго утицало је на њега у истом правцу: да покуша да бу-
де осећајно уздржан према предмету који описује. То је објективизам у 
стилу и приповедачком начину.

У погледу објективизма приповедања упоредите неку Матавуљеву припо
ветку са Лазаревићевом.

ОБЈеКТиВизам – (од латинске речи која значи „предмет”) трага
ње за истином која постоји независно од нечије (било чије) лич

ности и личног мишљења. У књижевности: избегавање откривања пи
шчевих ставова, мишљења и осећања у вези с предметом дела.

Приповетке из далматинског живота

У духу италијанског веризма и француског натурализма, у Матаву-
љевим приповеткама из далматинског сеоског живота нема патријар-
халне идиле и оне осећајности и носталгије које видимо код србијан-
ских сеоских приповедача. Тежак живот сиромашних људи насликан је 
наизглед непристрасно, као на фотографији.

„Пи Ли ПЕн ДА”1

(приповетка, 1901) 

Кратка приповетка о тешком животу далматинског сељака. У време 
описаног догађаја (1843) у северној Далмацији избија глад. И сад се на 
ову велику животну тегобу надовезује и једна друга: питање вероиспо-
вести и националне припадности.

Шта се дешава?

„…среска власт набави доста жита и поче га дијелити народу на два начина: 
католицима на почек (бива, да отплаћују на оброке у новцу, након: нове љети-
не2), православнима, пак, поче поклањати кукуруз, под погодбом да сваки кућ-
ни старјешина који буде примао исхрану мора пријећи у унијатску вјеру.”

1 Пилип је Филип, а Пилипенда је Огромни Филип (аугментатив).
2 Усев (житарице), приход од усева.
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У Пилипендиној породици настаје специјални конфликт:

„– Јадна ти сам, што ћу!? Немам повезаче! Како ћу сутра на причешће 
без повезаче?

– А хоћеш ли да се упишемо у ту… ту …вјеру?
– Сачувај Господе! – рече Јела, устукнувши и прекрстивши се.
Онда Пилипенда уђе у магарећи преградак и изнесе најбољу кокош. 

Јела, ужаснута, викну:
– Ма зар Пиргу? Хоћеш да продаш Пиргу?
Пилипенда само рече: ’Е, ја’ – па дохвати дугачки штап и пође за ма-

гарцем.”

Оде сирота кока (Пилипенда је продаје), али Јела добија повезачу, те 
фамилија сачува своју вероисповест и своје људско достојанство.

„ПО ВА РЕ ТА”1

(приповетка, 1901) 

Психолошка приповетка о емо-
тивном животу једноставних и си-
ромашних људи.

Тема: млади морнар вративши 
се с пута сазнаје да му је драга умр-
ла, те пада у очајање. Када младиће-
во душевно стање постаје критич-
но, наступа његова мајка и једним 
мудрим потезом решава проблем: 
каже сину да је у сну разговарала 
с покојном девојком, и преноси му 
њену поруку да се ожени њеном сестром. Писац нам не открива да ли је 
мајка заиста имала такав сан или га је измислила.

Шта је наше мишљење о томе? Да ли се две могућности искључују (да је 
мајка имала такав сан или га је измислила)?

Такође није постављено питање да ли је син заиста веровао својој 
мајци. Можда је само прихватио сламку помоћи. Приповетка јесте пси-
холошка, али није „психологизирајућа”. Нема коментара, објашњавања 
и цепидлачења. Све је речено сажето и описано оштрим цртама.

Снага ових Матавуљевих приповедака налази се управо у краткоћи 
фабуле и оштрини црта. Као идеално експонирана фотографија (ако се 
то тако каже).  

1 Сиротица.

Далматински предео: море и кршна обала
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„БА КО њА ФРАБР нЕ”1

(роман, 1892)

Сатирични роман о манастирском животу. Али главни лик романа 
потиче са села, зато и овај роман припада српском сеоском реализму.

Тема

Тема овога романа је животни пут једног младића. Иво Јерковић Ба-
коња, дечко из сиромашног приморског села, одлази у фрањевачки (ка-
толички) манастир да би поред свог стрица игумана постао калуђер. 
(Ово је аутобиографски мотив, в. одељак о животу Симе Матавуља.) Та-
ко и бива (за разлику од пишчеве биографије): младић постаје фратар 
и добија своју парохију.

Садржај

Садржај овога романа састоји је се у приказивању живота фратара у 
манастиру. Слика је дата у низу епизода. У њима се осветљавају ликови 
и обичаји приказане средине.

Композиција

Композиција овога романа има два главна слоја. Двојност компози-
ције неминовно следи из разлике између теме и садржаја романа (в. 
горе).

1. Имамо један биографски слој о животном путу главног јунака.
2. Имамо један манастирски слој о животу фратара.
Спону између биографског и манастирског слоја обезбеђује лик 

главног јунака.
Проблем композиције је у томе што главни јунак главну улогу игра 

само у биографском слоју. У манастирском слоју припада му споредна 
улога посматрача.

А садржајно, главни слој романа је – манастирски слој.
Испада дакле да главном јунаку припада споредна улога у главном 

слоју романа. То пак значи да је главни јунак романа само споредан лик 
(у целини романа).

Анегдота у језгру романа

Манастирски слој је дат као низ епизода које би могле да се нижу да-
ље, у недоглед, а могле би се и скратити. То су карактеристичне, каткад 
интересантне, каткад досадне слике из манастирског живота.

1 Бакоња – господин; фра – фратар (калуђер); Брне – лично име од Варнава/Барнаба, 
дакле: „Господин фратар Брне”.
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Међутим, у средишту епизода стоји ипак једна главна прича.
Њен главни јунак је игуман, а главни догађај је његов психички поре-

мећај услед разбојничке пљачке која је задесила манастир. 
Пошто су манастир поробили хајдуци, игуман не сме да изађе из сво-

је ћелије, све док га лукаво не истерају.

Објективизам
У духу веризма и натурализма (в. горе), Матавуљ се трудио да пру-

жи објективну слику приказаног света. Али у настојању да избегне чак 
и призвук идеализације, он је изабрао прилично једноставно решење: 
приказао је само негативне ликове. (Мало тачније: ликове који сви без 
изузетка имају и негативне црте, и то претежно.)

Описао је два света, село и манастир, једнако негативна. Има ту ка-
луђера винопија и женскароша, лицемера и ветрогоња. Али нису бољи 
ни сељаци: краду, варају, лажу, улизују се. Људи су такви – сугерише нам 
роман; наше је да то прихватимо или не.

Хумор
Свој став о приказаном свету Матавуљ није изрекао речима (комен-

тарима). Али пишчев став се ипак испољава у стилу. У хумористичком 
начину описивања ликова и њихових поступака ипак се открива пиш-
чев критички однос према своме предмету. 

Поглед на један фрањевачки самостан на јадранском Приморју. (Шта значи реч „самостан”?)
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петар Кочић
(1877–1916)

Српски сеоски приповедач из Босне. 
Политичар и писац.

Живот

Рођен је у босанском селу Стричићи 
код Бањалуке. Основну школу похађа у 
манастиру Гомјеница (где је његов отац, 
закалуђерен после женине смрти, био 
игуман). Гимназију почиње у Сарајеву, 
али је избачен због србовања, те мату-
рира у Београду. У Бечу студира слави-
стику. Ради као наставник у Скопљу, за-
тим је чиновник „Просвјете” у Сарајеву. 
Отпуштен је због учешћа у радничком 
штрајку и протеран у Бањалуку. Овде 
покреће лист „Отаџбина” и бави се по-
литичким и јавним радом и новинар-
ством. У политици је жесток противник 
аустроугарске власти у Босни. Залаже се 
за српске националне интересе у Босни 
и за друштвена права сељака. Тиме сти-

че популарност у народним масама и код напредне омладине, па је 1910. 
изабран за посланика у Босанском сабору и остаје вођа опозиционе на-
ционалне групе. Више пута је хапшен и осуђиван због политичке делат-
ности. Скрхан непрестаном борбом и прогањањем, уочи Првог светског 
рата показује знакове душевног растројства, те је упућен у Београд на 
лечење. Умире у београдској душевној болници.

Стваралаштво

Писао је приповетке, песме у прози и позоришни комад.
У својим приповеткама приказује сеоски живот свога краја. Код ње-

га сеоску идилу налазимо већ у разрушеном стању.
Нагласак је на опису тешког живота сељака. Ипак, из позадине зра-

чи животна снага и морална чистота једноставног човека који живи са 
природом.

Катарза се постиже као у народним приповеткама: праведним завр-
шетком, мада не увек лаганим и срећним.

Као новост у односу на србијанске сеоске реалисте, код Кочића се ис-
тиче 1. друштвени садржај и 2. борбеност сељака.
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„КРОЗ МЕЂАВУ”, „ЈАБЛАн”, „ВУКОВ ГАЈ”

Приповетка „Кроз мећаву” (1910) говори о борби с недаћама и суро-
востима природе. Приповетка „Јаблан” (1902) садржи причу о победи 
бика сиромашног сељака над царским биком. Приповетка „Вуков гај” 
(1910) говори о страдању босанског народа између две велесиле. По-
сле доласка аустроугарске власти у Босну,турски спахија продаје шуму 
новом власнику. Народ се буни, шума је симбол њихове слободе. Људи 
се голим рукама супротстављају дрвосечама и њиховим наоружаним 
пратиоцима, а они без оклевања пуцају у масу.

„ЈА ЗА ВАц ПРЕД сУ ДОМ”
(позоришни комад, 1904,)

Хумористички позоришни комад о глупој власти и бирократији, и 
њиховом насамаривању. (Ово је Кочићево најпознатије дело, написано 
прво као новела, затим позоришни комад.)

Сељак Давид Штрбац изводи пред суд јазавца који му је уништио 
кукуруз. Судница се претвара у кабаретску позорницу. Ситуација је ап-
сурдна, праскају поенте засноване на трику обрнуте логике: сељак Да-
вид Штрбац речима похвале грди режим.

Изврнута логика је истовремено изопачена и оштра. Пример за то 
налазимо одмах на почетку, у основи апсурдне ситуације:

– судија не може да схвати по каквом би се закону могло судити јед-
ном јазавцу,

– но сељак тврди да мора постојати такав закон, пошто су њега јед-
не године казнили по неком закону када је убио исто таквог јазавца на 
својој њиви.

Аустријског цара сељак хвали овако: „Добар је. Само још да укине 
трећину, десетину и, нећемо каз’ти, ове глобе – никад бољег цара!”

Ово је сатирична врста хумора. Други тип хумора је у језику. Сељак 
се прави неук, претерано понизним а изопаченим ословљавањем суда 
изазива комични ефекат, на пример када каже судији „Главати господи-
не, велевлажни господине, славни суде”.

Поновите оно што сте о односу сатире и хумора већ запазили у овом уџбе
нику, код Гогоља, поводом његове комедије Ревизор.

Један слој ове комедије тесно је везан за време писања дела. Рецимо, 
једна од главних његових порука је била та да је од актуелне аустро-
угарске власти чак и турска власт била боља. Али добро смишљена 
основна ситуација, добро погођени комични детаљи и духовит језички 
хумор обезбеђују делу и безвремене вредности.
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сА Ти РиЧ ни РЕ А Ли ЗАМ

раДоје Домановић

(1873–1908)

Писац сатиричних друштвено-
критичких приповедака са еле-
ментима фантастике и алегорије у 
оквирима реализма.

Живот

Рођен је у селу Овсиште (код 
Крагујевца). Детињство проводи у 
суседном селу Јарушицама, где за-
вршава основну школу. Гимназију 
похађа у Крагујевцу, потом студира 
историју и филологију (књижев-
ност и језик) у Београду. Ради као 
професор српског језика у гимна-
зијама у Врању, Пироту и Лесковцу 
(1895–1898). Отпуштен је из слу-
жбе због политичког залагања за 
демократију и либерализам. Живи 

у Београду као професионални књижевник и новинар. Враћен је у слу-
жбу као писар у Државном архиву а потом у Министарству просвете 
(1900–1901), али је из политичких разлога премештен у гимназију у 
Пироту а убрзо затим опет отпуштен из службе. Живи поново у Београ-
ду и ради као новинар. Јако је активан у политичком животу, истиче се 
у борби за обарање владајуће династије и њеног режима. После дина-
стичке смене опет ради као писар у министарству, потом као коректор 
Државне штампарије. – Незадовољан резултатима преокрета за који се 
тако жестоко био залагао, одлази и живи годину дана у Минхену, а по-
сле повратка уређује сатиричне листове „Страдија” и „Нови покрет”.

У Београду Домановић припада боемском кругу писаца и уметни-
ка око Милована Глишића и Јанка Веселиновића. Био је темперамен-
тан човек и прави боем, пријатељски расположен према чаши. (Једном 
се Бора Станковић појавио негде крвав и поцепан, а на питање шта га 
стрефи, одговорио је: „Тук’о сам се сас оно лудо Радоје.”)

Разочаран у своја политичка настојања, Домановић се све више одаје 
боемском животу и пићу. Последње године проводи усамљен, огорчен 
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и сиромашан. Умире у Београду  у 
35. години живота.

Књижевни рад

Домановићево стваралаштво  
дели се у две групе: 1. његов рани 
приповедачки рад из прве поло-
вине 1890-их година пао је готово 
сасвим у заборав, јер су га засен-
чиле 2. сатиричне приповетке пи-
сане последњих година 19. и пр-
вих година 20. века.

У својим реалистичким при-
поветкама описује живот и лико-
ве из малоградске средине и са 
села. И у њему живи носталгија 
према старој сеоској идили, али 
он слика разочаране људе и мрач-
није стране живота. У приказива-
њу ликова покушава да продре у 
људску психу.

Да се својим сатиричним при-
поветкама није винуо у виси-
не које га сврставају међу писце 
светског ранга, Домановић би био 
један од многих приповедача срп-
ског реализма. Овако је један од 
најбољих писаца тога раздобља.

„КРА ЉЕ Вић МАР КО ПО ДРУГи ПУТ МЕЂУ сР Би МА”
(приповетка, 1901)

Фантастична и хумористичка прича о легендарном историјском ју-
наку који је залутао у времену.
Радња почиње попут народне приче: у небесима Марко тражи од 

Творца дозволу за одлазак у Србију где га траже и дозивају већ петсто 
година, јер треба осветити Косово. Бог га опомиње да ће проћи грбаво, 
но ипак га пушта.

Марко стиже на земљу на свом чувеном Шарцу, те одмах почиње да 
прогања неког бициклисту, обори га буздованом, откине му главу, за-
тим шамара неког крчмара, посече цео жандарски вод: још истог дана 
када је стигао, расписана је потерница за њим. Хапсе га и изричу му 
казну од десет година робије, а Шарца упрегну да вуче трамвај. После 

Мина Караџић: Краљевић Марко. Посветите пажњу 
и личности сликарке...
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изласка из затвора Марко је већ тактичнији, прилагођава се, косовску 
тематику – која и надаље не занима никог – потеже опрезно; од неког 
песника сазнаје да је то са Косовом само реторски обрт. Марко постаје 
приправник а затим пандур, али када млатне корумпираног претпо-
стављеног, затворе га у лудницу где му коначно лакне и умире по други 
пут. Враћа се у небеса, признаје да је Бог био у праву, у Србији Марко 
нема шта да тражи, а Бог резигнирано слеже раменима.

Још неке познате Домановићеве сатире

Данга (приповетка, 1899): приповетка о сну ваљаног грађанина 
који машта о далекој земљи у којој људи имају ту част да их судије и 
пандури јашу. Грађанима се на чело ставља жиг (данга) да би се лакше 
разликовали од странаца (да судија и пандур не погреши кога сме да 

зајаше). Јако се поштују они који без јаука под-
носе додир усијаног гвожђа.

Вођа (приповетка, 1901): алегорична прича 
о хипнотисаној маси која прати вођу – слепца. 
Апсурдна прича превазилази оквире политич-
ке сатире, предсказује Кафку, Камија и Бекета.

Страдија (приповетка, 1902): прича о иде-
алној држави која функционише перфектно 
зато што све послове обавља министар поли-
ције: он бира чланове парламента који попут 
лекције бубају своје дискусије; постоји само је-
дан проблем: није лако изабрати опозиционе 
посланике, јер свако стоји на владиној страни.

Размишљање једногобичног српскогвола
(1902): комична приповетка с мешавином гро-
теске и фантастике. Во се чуди зашто се газде 
поносе славном прошлошћу, као да не знају да 
су кола већ у доба Косовске битке вукли воло-
ви. Људи се жале да су петсто година страдали 
у ропству, а волови још и данас вуку јарам; љу-
ди се поносе својом вером а непрекидно крше 
њене законе, док волови не краду, не лажу и 
никога не отпуштају с посла. (Аутобиографска 
алузија, в. одељак о пишчевом животу.) Закљу-
чак: газде не раде ништа осим што спомињу 
славну прошлост, док волови вуку бреме.

Размислите о односу хумора и песимизма. Да ли се ти 
појмови међусобно искључују?Ђорђе Милановић: Пандур
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браниславнушић
(1864–1934)

Писац реалистичке комедије.

Живот

Рођен је у Београду у цинцарској 
породици као Алкибијад Нуша. Отац 
му је био угледни трговац, али је убр-
зо после Нушићевог рођења изгубио 
богатство. Породица се сели у Смеде-
рево где Нушић проводи детињство. 
Овде похађа основну школу и два 
разреда гимназије. У Београду мату-
рира, потом студира на Правном фа-
култету у Београду и Грацу. Учествује 
у српско-бугарском рату (1885). Због 
песме Два раба, у којој исмева монар-
хију Милана Обреновића, осуђен је 
на две године затвора (1887). Касни-
је се (ипак) запошљава као државни 
службеник Министарства спољних 
послова и ради у српском конзулату 
(Битољ, Солун, Скопље, Приштина). 
Затим ради у Министарству просве-
те, потом као драматург и заменик 
управника Народног позоришта у Београду. Као позоришни управник 
и организатор ради у Београду, Новом Саду, Скопљу и Сарајеву.

Стваралаштво

Током свог дугог живота Нушић је писао много: новеле, историјске 
драме, репортаже, хумореске, комедије, роман, мемоаре; популарна је 
његова хумористичка Аутобиографија (1924).
Главна дела Бранислава Нушића су његове комедије.
Комедије је писао на почетку своје каријере: 1880-их година, и при 

крају свог живота: почетком 1930-их.
Наступио је у улози критичара актуелног режима, али пошто му пр-

ве комедије дуго нису приказиване и пошто је осуђен на затвор због 
једне сатиричне песме, увукао је рогове. Башкарио се у државној слу-
жби и написао брда књижевних остварења у свим жанровима, осим 
друштвенокритичке комедије. Њој се, међутим, вратио као пензионер 
и наставио тамо где је 1880-их почео па стао. 
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Као да се у међувремену ништа није догодило. Ни у Нушићу, ни у 
свету!

Нушићево стваралаштво је хомогено: прва његова комедија је исто 
тако добра као последња. Друштвенокритичка комедија била је акту-
елна и 1880-их и 1930-их година.

1. Из првог Нушићевог периода најпознатије су комедије Народни
посланик (1883) и Сумњиво лице (1887).

2. Из другог Нушићевог периода најпознатије су комедије Госпођа
министарка (1931), Ожалошћена породица (1934) и Покојник (1937).

ДРУШТВеНа— КОМЕДи ЈА или КО МЕ Ди ЈА нА РА Ви комедија у 
којој се исмевају негативне особине неког друштва (на пример 

грађанског) или неког друштвеног слоја (буржоазија) или типа људи 
(тврдица).

У склопу српског реализма

Нушићеве комедије говоре о оном 
друштвеном слоју који се и у делима се-
оских приповедача појављује као узрок 
пропадања сеоске идиле.

И Нушић критикује бирократију, ко-
руптну власт, непоштене трговце, зеле-
наше.

У комедијама из првог раздобља 
пишчевог стваралаштва (1880-их го-
дина) у Нушићев видокруг улазе ситне 
негативне фигуре из провинције. У дру-
гом периоду (1930-их година) Нушић 
већ говори о највишим друштвеним и 
политичким слојевима, о капиталисти-
ма и министрима; радња ових дела оди-
грава се у Београду.

Типична структура (шаблон)

Структура Нушићевих друштвених 
комедија гради се на паралели јавне и 
приватне сфере живота. Један део рад-
ње припада политици, други део поро-
дици. Неке сцене су у канцеларији, неке 
у кући јунака. Конфликт обично настаје 
због укрштања  те две сфере. А ти кон-
фликти доводе до разних неспоразума, 
из којих настају комичне ситуације.Ожаложећна породица, сцена из представе

Сумњиво лице, сцена из представе
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„нА РОД ни ПО сЛА ниК”
(комедија, 1883)

Радња се одвија за време политичких избора у једној варошици. 
Кандидат опозиције је подстанар код владиног кандидата (политичка 
сфера). Њих двојица су и могући зет и таст (приватна сфера).

Предизборна политичка борба и породична акција око удаје теку на-
поредо и стално се преплићу. Из тога потиче мноштво комичних ситу-
ација и језичког хумора („узети владину кћер за жену”, „газда Јеврем се 
испросио за народног посланика”).

У првом чину упознајемо газда 
Јеврема и сазнајемо како се одлу-
чио за политичку каријеру (гре-
шком му се учинило да му је срески 
начелник дао тајни сигнал – „па тек 
мени спусти руку на раме”). Газда 
Јеврем се размахао, тражи помоћ-
нике, а они гледају какву би корист 
могли да извуку из евентуалног 
газда Јевремовог успеха. – У међу-
времену обавља се просидба Јевре-
мове ћерке, но то слабо допире до 
његове свести, толико је заузет по-
литиком.

У другом чину више сазнајемо о 
Јервемовом политичком противни-
ку и будућем зету, адвокату Ивковићу. У погледу способности и интели-
генције Ивковић стоји високо изнад свог противника, али газда Јеврем 
је старији и угледан грађанин (трговац), док је млади адвокат само под-
станар у његовој кући. – Политичка борба, пуна смешних сцена, дости-
же врхунац у сцени која је уједно и комични врхунац ове драме: газда 
Јеврем својим бирачима чита, грешком, говор свога противника, кон-
кретно: владин кандидат грди владу!

У трећем чину – после разних перипетија – газда Јеврем, пошто је 
схватио да је изгубио на изборима, доноси закључак: „Нећу ићи у скуп-
штину као посланик, ал’ ћу ићи као скупштински таст…”

Композиција и ликови

У првом слоју налази се чиста комедија нарави: газда Јеврем очито 
није дорастао циљу који је поставио себи. Нама је јасно да од тога неће 
бити ништа, и радознало гледамо како се тај – унапред гарантовани – 
неуспех остварује.

Ова прича би сама по себи била довољна за једну комедију.

Народни посланик, једно од многих извођења
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Али Нушић иде даље, покреће још једну линију радње: љубавну при-
чу, али проткану политичким мотивом (зет је кандидат опозиције).

Уз основни слој комичности (газда Јеврем као политичар) додаје се 
још један слој комичности: мешање политичке и љубавне линије.

Газда Јеврем је централни лик: око њега се врти радња и око њега 
настаје комика.

Да ли је сасвим тачно да је газда Јеврем централни лик? Љубавна прича 
има друге главне ликове. ипак, газда Јеврем и у љубавној причи има важну 
улогу. У чему се она састоји?

У главном лику Нушић приказује комично залуталог човека. Газда 
Јеврем је простодушан провинцијски трговац, задовољан у својој па-
тријархалној средини. Ми нећемо пожелети да будемо такви какав је он 
(оригинално), али није антипатичан. Проблеми почињу када тај пала-
начки чичица добија заразу од вируса политике и власти. Ваљани газда 
и домаћин претвара се у кловна. Почиње његово „беснило” које траје 
све до отрежњења у тренутку политичког слома. И тада се газда Јеврем 
одједном опоравља и изговара речи хепиенда.

Да ли је газда Јеврем приказан реално? Да ли је у стварности замислив то
лико смешан човек? Да ли литература, чак и реалистичка, треба да буде 
баш као живот?

Остали ликови су дати само у неколико карактеристичних црта. Нај-
успелији су ликови жена које воде акцију и интересу склапања брака 
младог пара. При томе жене имају хумористички јако успеле сцене и 
дијалоге са главним јунаком.

нЕ КЕ ДРУ ГЕ нУ ШићЕ ВЕ КОМЕДиЈЕ, УКРАТ КО

Сумњиво лице (1888) – властима је свака особа сумњива о којој власти не-
мају податке. Један младић изгледа опасним јер скрива неке документе, но ис-
поставља се да су то љубавна писма кћерке начелника полиције.

Госпођа министарка (1931) – сплет породице и политике, овога пута с те-
шким последицама, падом владе. (Постоји сличност са Стеријином комедијом 
Покондирена тиква.)

Ожалошћена породица (1934) – расправа око наследства, испољавање се-
бичности и лицемерја.

Погледајте слике и потражите елементе комичности и реализма.

Прочитајте неку нушићеву комедију а затим покушајте да је погледате 
у позоришту и сумирајте разлике између два доживљаја.
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УР БА ни РЕ А Ли ЗАМ

Јужна Србија: лагани нестанак турског доба

У деценији оглашавања реалистичког програма, у другој половини 
1870-их, током српско-турских и руско-турских ратова, у јужном делу 
Србије ослобађају се нова подручја након вишевековне турске влада-
вине.

У односу на гусларско-народњачку атмосферу устаничког доба, сада 
има два нова момента:

1. За време устанака није постојала српска држава, па је општена-
родна сељачка буна против Турака значила уједно и стварање државе, 
но крајем 1870-их година враћене територије прикључују се већ посто-
јећој српској држави и уносе у њу 
своје специфичне проблеме који 
настају у послетурској ситуацији.

2. На поново придобијеним ју-
жним подручјима турски стил жи-
вота оставио је тако дубоке тра-
гове да они променом државних 
граница нису једноставно нестали. 
Почео је нов процес: лагано неста-
јање турског света.

Оријентална варошица

У србијанском селу одлазак Ту-
рака није довео до потресних про-
мена, јер свакодневни живот хер-
метичног сељачког света није био 
подлегао турском утицају. Али у ва-
рошицама јужних крајева стил ори-
јенталног живота увукао се у поре: 
у архитектуру, фасаде, хигијену, му-
зику и плес, у дијалект и ментали-
тет – све је ширило мирис и арому 
Истока.

Појава је типично урбана; се-
ло се није променило за време Ту-
рака, али су се градови и грађани 
асимилирали према актуелној др-
жави. Није реч о потурченом слоју, 
о становништву које је примило 
муслиманску веру (то је првенстве- Паја Јовановић: Жена са турбаном (1915)
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но босански проблем), већ о урбаним Србима који су се прилагодили 
свету Турака и формирали три друштвена слоја:

1. добростојећи трговачки власник (чорбаџија): својствена мешави-
на градског пословног човека и властелина с поседом близу града;

2. мали привредник с типичном оријенталном професијом (златар, 
крзнар), радионицом и радњом у источњачкој занатлијско-трговачкој 
улици (чаршији);

3. калфе, слуге, послужитељи, градска сиротиња.
У доба Турака се та хијерархија чинила вечном. После ослобођења 

(какве речи!) тај источњачки свет се нашао пред дилемом: зашто би 
требало све окренути наглавачке само зато што је паша збрисао? Ко се 
не би сложио с младом чорбаџијком која није хтела да се одрекне сви-
лених шалвара због тамо неке промене режима.

Носталгија

Слично шалварама, ни друга обележја оријенталног живота нису 
нестала преко ноћи. Јужносрпску варошицу на прелазу 19. и 20. века 
прожимала је декадентна лирика пролазности и венућа – уколико мо-
жемо веровати књижевним делима и ако је српски урбани реализам 
одражавао стварност. За време Шантићевих мостарских (босанских) 
севдалинки, у Јужној Србији настају урбани романи у којима влада ат-
мосфера севдалинке. Аутори тих романа су Стеван Сремац и Борисав 
Станковић.

ниш 1930их година
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стевансремац
(1855–1906)

Писац војвођанске варошице и 
јужносрбијанске паланке.

Живот

Рођен је у Сенти (Бачка, Војво-
дина). Рано детињство проводи у 
родном месту. После смрти роди-
теља одлази у Београд код ујака 
Јована Ђорђевића (књижевника и 
угледног политичара). У Београ-
ду Сремац завршава гимназију и 
студира историју и филологију. 
Учествује као добровољац у срп-
ско-турском рату (1876–1878). Ра-
ди као средњошколски професор у 
новоослобођеним крајевима (Ниш, 
Пирот, 1879–1902), потом у Београ-
ду. Умро је у Сокобањи изненадно, 
од неке инфекције.

Књижевни рад

Почео је да пише прилично касно. Своја прва дела – историјске при-
поветке под заједничким насловом Из књига староставних – почиње 
да објављује 1888, када има тридесет и три године.

Но још касније настају његова реалистичка дела с тематиком из са-
временог живота. Њих пише крајем 1890-их и почетком 1900-их го-
дина.

По датуму, Сремчева реалистичка дела припадају позној фази срп-
ског реализма. По идејној садржини, међутим, у њима још увек налази-
мо носталгију за патријархалним светом.

Истина, Сремац показује процесе распадања старог патријархалног 
поретка, али својим делима ипак даје оптимистички завршетак: илузи-
ју о могућности одржавања лепог старог поретка.

Лирски песници (нарочито романтичари) почињу да певају у младости, док 
многи прозни писци сазревају спорије (поред сремчевог примера, сетите се 
и стваралачког развоја Јакова игњатовића). Зашто је то тако?
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„ПОП ћи РА и ПОП сПи РА”
(роман, 1898)

Ово је хумористички роман чија се радња одиграва у некој војвођан-
ској варошици, коју писац на почетку дела назива селом; из тога може-
мо наслутити амбијент и атмосферу средине.
Садржај има два слоја. 1. У језгру радње стоји анегдота о комичном 

„рату” између двојице попова (један избија зуб другоме). Сукоб суседа 
и некадашњих пријатеља изазивају попадије, а узрок је млади учитељ 
кога су обе предвиделе за свога зета. 2. У ширини радње стоји прича о 
удаји поповских кћери. Овде важна улога припада попадијама и њихо-
вим несугласицама око удавања кћери.
Морална порука проистиче из расплета радње: 1. снобовски одгоје-

на и „добро удата” кћи доживљава пропаст брака, 2. једноставна и пле-
менита девојка у свом скромном браку налази срећу.

На крају попови склапају мир, све се завршава добро: похлепни су 
мало кажњени, добри су награђени, живот тече даље.

Хумор и реализам

Прича романа није потресна. Али ово је један од најуспелијих хумо-
ристичких романа српске књижевности. Сремац духовито карикира 
провинцијску глупост, маштовито ствара комичне сцене.

Али сцене и ликови остају у сфери стварности, описани реалистич-
ки. У хумористичком оквиру дата је пластична слика војвођанске сре-
дине и њених људи.

Карактеризацији служи и говор ликова. Типичан војвођански језик 
појачава локалну атмосферу, остварену иначе и у описима и у сликању 
нарави ликова.

По овом роману снимљена је јако успешна и популарна телевизијска серија. 
Ако постоји могућност, свакако је погледајте. (Ја сам неке сцене нашао и на 
интернету.)

Поп ћира и поп спира шетају шором (илустрација из оригиналног издања)
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„ЗО нА ЗАМ Фи РО ВА”
(роман, 1903)

„Синоћке те, леле, видо’, Зоне,
Где се премењуваш…”

– Шта ти је то што певаш? Оно… „премењуваш”?
– То је, како бих ти рекао…
– Реци српски!
– Важи: „премењуваш” је, српски, …стриптиз!
Тајац, потом:
– Па добро, људи, зашто ми лупетамо о конзервативизму и патри-

јархалној заосталости, кад се ова, видиш… премењува!
– То, батке, пригушено ври и крчка, те одједном… бам! То је то.

Роман о Јужној Србији

За време свог учитељевања у 
градовима Јужне Србије, Сремац је 
упознао и заволео источњачку ат-
мосферу тога света, који је такоре-
ћи још јуче припадао турској држа-
ви.

Одласком Турака није ишчезао 
одмах и стари живот. Насупрот, на-
ступило је једно прелазно доба, пу-
но усхићења због слободе, али про-
жето и носталгијом према лепота-
ма старог света, којих је ипак било 
и под турском владавином.

Ту су још старе радње, дућани, 
ношња, а ту је и језик пун турских 
речи за које се и не зна да су стра-
ног порекла, него се доживљавају као нешто специјално своје, старин-
ско и лепо, као шалваре од свиле („од јумбасме, батке”) и фина тканина 
зара и фереџе на лицу. Па и мушке главе лепше изгледају под црвеним 
фесићем него под смешним шеширом налик на нокшир! Те дуван и ка-
фа, штавише: кафица, и пекмез и алва и џезва и ибрик…1

Но ту су већ и почеци нових односа, стара господа (чорбаџије2) по-
лако губе свој некадашњи економски и друштвени положај а тиме и 
углед, долазе нови слојеви с новим обичајима и схватањима.

1 „И харем!” „Завежи!” (Цитат узет из задње клупе.)
2 Не знам да ли је у вези са „чорбом”, али „чорбаџија” је турска реч која означава бога-

тог човека. У мађарском се за имућну особу каже да „има шта да надроби у чорбу”.

Глумица Катарина Радивојевић као Зона 
Замфорива у филму (2002) снимљеном по 
сремчевом роману
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Није питање у ком правцу ће се ствари развијати. Питање је само 
колико ће дуго трајати тај процес и каквих ће поремећаја бити за то 
време.

Сремчев роман Зона Замфирова одиграва се у прелазном времену у 
граду Нишу након одласка Турака.

Радња

Ко је киднаповао богаташку кћерку Зону, чорбаџи-Замфирову мези-
мицу?

У случају криминалистичке радње с поентом на крају, као што је ова, 
није фер ако се преприча радња и открије тајна да је киднаповање било 
лажно, изрежирано из тактичких разлога да би се Зона довела у ситуа-
цију да мора да пође за једног занатлију: за кујунџију Манета.

Тобожња крађа девојке приређена је театрално код градске чесме, 
да сви виде шта се догодило.

Зони не помаже што је опет виђају код очеве куће: „чаршија” (град-
ска јавност) верује да је Зона неколико дана провела са својим отмича-
рем. Мане пак, уместо да се хвали подвигом, одбија сумњу да је отмица 
његово дело. (То знају само читалац и он.)

После тога нико неће да запроси Зону Замфирову.
По математичкој логици остаје Мане као једини могући просилац. 

Он, међутим, не мрда ушима. Мрежу бацају тетке и стрине: ништа. Ма-
нета моли главом и брадом чорбаџи-Замфир: узалуд. Тек када лично 
Зона стане пред Манета, може оркестар да засвира финале за хепиенд.

Конфликт и ликови

На нивоу емоција било би све у реду: млади се допадају једно другом.
Проблем је у друштвеној разлици: она је из чорбаџијске, он је из за-

натлијске касте.
Конфликт настаје због пољуљаних односа: старо је још присутно, 

али нема некадашњу апсолутну снагу, а ново се појавило засад само у 
клицама, као наговештај раније незамисливих могућности.

Некада је све било јасно, прихваћено и уважавано.
У старим временима и не би дошло до оваковог конфликта, јер би 

Зона за Манета била недостижна, а он за њу невидљив.
Сада већ Мане осећа да има шта да тражи, а Зона не зна како да се 

понаша.
Није случајно што је њено име истакнуто у наслову: њена ситуација 

је сложенија него младићева. Он има јасан циљ и предузима кораке ра-
ди остваривања.

Зона је она која стоји пред избором: срце или обичаји (емоције или 
конвенције).

Несигурност пољуљаних друштвених односа добро је изражена у 
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збуњеном понашању главних ликова у сцени на плесној забави (други 
део седмог поглавља романа). Овде је Сремац успешно приказао како 
девојку и младића срца вуку једно ка другом, а како ипак пркосе једно 
другом и гледају како да увреде једно другог.

Погледајте филм снимљен на основу овог романа. Упоредите другу полови
ну седмог поглавља у роману са одговарајућом сценом у филму.

На крају романа све испада срет-
но и сви бивају срећни.

Роман нас уверава да и у тешком 
прелазном периоду пољуљаног 
старог и не учвршћеног новог, по-
стоје стабилне вредности као што 
су љубав и поштење. Истина, њима 
је потребна и помоћ: сналажљи-
вост главног јунака и његових по-
моћника.

Галерија ликова

Поред главних јунака, Сремац је 
приказао читаву галерију каракте-
ристичних ликова, типичних пред-
ставника средине у којој се роман 
одиграва. Нарочито су упечатљиве 
тетке, но успешно су насликани и 
разни типови нишке свакодневице, новинар, музичари, калфе, слушки-
ње – цео свет, пластично, реалистички и са много хумора.

Језик

Јунаци романа говоре дијалектом приказаног краја. Тиме је повећан 
реализам и дочарана је атмосфера. На пример: 

„–  Паа… – наставља калфа Коте – ти ли си гу видеја, кад си она, 
демек, пресвукује кошуљу, и чичек-антерију у башчу?! Хм – хукну и 
духну љутито на нос и заврте главом Коте. – Куде си гу видеја? Збо-ри, 
келчо ниједан.”

Али овај дијалекат је удаљенији од књижевног језика него војвођан-
ски говор.

То, додуше, може бити субјективно (неком је ближи овај регион, не-
ком онај). Ипак, чини се да употреба дијалекта – не само у овом роману 
него уопште у књижевности – има своје границе и своју идеалну меру.

Но без обзира на то, овај роман спада међу најбоља остварења срп-
ског реализма.

Глумци Милена Дравић и Драган николић као 
родитељи јунакиње у филму Зона Замфирова
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борисавстанКовић
(1875–1927)

Писац Врања.
Врање је регионални центар ју-

жног дела Србије, најјужнији срп-
ски град. После окончавања турске 
окупације код Врања је био гранич-
ни прелаз. – На некадашњу оријен-
талну атмосферу града данас упу-
ћују неке типичне зграде (Музеј у 
центру града). – Врање је чувено по 
музичким традицијама. Некада су 
то биле трупе с певачицом, данас 
су највише познати врањски тру-
бачки оркестри.

Живот

Рођен је у Врању. Овде похађа 
основну школу и завршава гимна-
зију. У Београду студира права (ди-

пломира 1902). До краја живота ради као чиновник у разним државним 
организацијама (био је цариник, порезник, чиновник Министарства 
просвете), глобално незадовољан, премештан на неповољнија места. 
Годину дана по службеном задужењу борави у Паризу (1903–1904). За 
време Првог светског рата породицу оставља у Краљеву, рукописе у Ни-
шу, а он се повлачи у Црну Гору, где пада у аустријско заробљеништво и 
бива одведен у Босну. Када је 1916. пуштен из заробљеништва, одлази у 
Београд, где пише за окупаторске новине, због чега после рата има раз-
не непријатности. Најзад опет ради као чиновник министарства, све до 
пензионисања исте године које, у месецу новембру, умире у Београду, 
не остваривши своју жељу да се врати у своје родно Врање.

Стваралаштво

Све значајно што је Борисав Станковић написао везано је за Врање. А 
све значајно што је написао започето је у кратком временском распону
од пет година, између 1898. и 1903. Тада излазе његове три збирке при-
поведака Из старог јеванђеља (1899), Божји људи (1902), Стари дани
(1902), приказана је и штампана драма Коштана (1900, 1902) и излазе 
прва поглавља романа Нечиста крв (1900–1910).

Када читамо његова главна дела, ми имамо пред собом текстове на-
стале између 23. и 28. године пишчевог живота. (Изузетак је коначна 
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верзија романа Нечиста крв, 1910; али план романа и нека поглавља 
такође потичу из раног раздобља.)

Међутим, насупрот евентуалним очекивањима, Станковићева дела 
су изразито зрела, без несигурности младалачког тражења гласа, сти-
ла и израза. Станковић је наступио одједном као готов писац и рекао је 
одједном све што је имао да каже. А то није било мало.

Јављање у преломном тренутку

Јавио се у тренутку прелома старог и новог. Видео је оно што тоне у 
прошлост и оно што се рађа.

Није крио своју љубав према старом свету, али није имао илузију 
да би се тај свет могао одржати и сачувати. Снагу и специфичну арому 
Станковићевих остварења даје мешавина тих расположења, преплита-
ње лирског и трагичног.

Но све је то дато у оквиру реалистичке слике средине и ликова. 
Станковић је о своме Врању оставио упечатљиво сведочанство и доча-
рао специфичну атмосферу тог света на прелазу источњачке и европ-
ске културе.

Карактеристична стара зграда у Врању (данас Етнографски музеј)
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„нУ ШКА”
(приповетка, 1899)

Приповетка описује снажне али пригушене чулне побуде младе де-
војке.
Садржај је готово без радње. Један дечак (унутрашњи приповедач) 

казује како су он и његова рођака Нушка преко ограде гледали свад-
бено весеље у суседном дворишту и да се Нушка, слушајући музику и 
гледајући коло, сасвим узбудила.

То је „радња”. Шта је онда прави садржај?
Праву садржину приповетке чини описивање душевног стања глав-

не јунакиње. Нушку обузима чудно расположење, у њој се буде страсти.

„– Шта ти је? – питам је сада. Али она главе не диже. Као да не сме да 
ме погледа. Само се једнако раскопчава, хлади, заврће рукаве на кошу-
љи, и гледа некако чудно, меко. А месец, чисто трепти. Од нашег двори-
шта, где ми седимо, само се то сјаји, а остало све је у сенци од толиког 
дрвећа што је око нас и по баштама.

У том са свадбе свирачи засвираше брзо, ситно, ваљда на здравицу 
старојкову, и чуше се узвици…

– Ох! – викну Нушка и диже се. Поче да се про-
теже. А са свадбе жагор већи. Одједном узе ме у на-
ручја, пригрли целим рукама и понесе у башту. – Да 
гледамо – шапуташе носећи ме кроз башту.

И донесе ме до зида. Изабра најтамније место, у 
ћошку до јабуке. Мене метну на зид и окрену тамо, 
свадби, а она оста иза мене. Одупре се о стабло нога-
ма, издиже, наслони на зид, пригрли ме, и, тако са-
кривена иза мене, загледа се у двориште, свадбу: у 
оне столове до зида, људе око њих, старојка, свекра 
и остале званице који се, већ загрејани пићем, зава-
лили, раскопчали минтане, бацили гуњеве и почели 
да кашљу, кркљају, тешко уздишу! Млада их и мла-
дожења служе. Само је један фењер, окачен о грану 
кајсијину, осветљавао озго.”

Приповедач је дечко, све видимо његовим 
очима, све нам је речено његовим речима. Нема, 
дакле, психолошке анализе и коментара. Душев-
но расположење јунакиње читалац треба сам да 
дочара себи – на основу онога што се очима може 
видети.

Све је то само запажање и опис, а ипак има пси-
холошког удубљивања. У томе се очитује зрелост 
приповедања (Станковићевог! – не дечаковог). У 
томе је, уједно, и Станковићев реализам.Ђорђе Крстић: Под јабуком
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Ево један карактеристичан одломак (крај приповетке):

(Нушка) „Поче да се таре руком по челу, скупља косу, хлади… Оде до 
бунара, извади воде, поче да се умива, запљускује…

Освежи се, прибра. Очи јој синуше, образи запламтели, а по њима уле-
пљени прамени јој косе… А са свадбе једнако оро. Почеше пушке. Испрва 
тиха, дугачка и монотона песма, 
па после бржа, веселија… А шу-
пељка пишти, те срце кида… Од-
једном се разлеже песма:

Јоване, прво гледање…
Нушка скочи. Није могла више. 

Дохвати тепсију и поче да игра. 
Никад то нећу заборавити. То бе-
ше нешто!

Знала је да нас нико не може 
видети, па је играла, вила се, ци-
кала, и превртала као да јој је од 
тога богзна како слатко долази-
ло. Растресла се, јелек разгрнут, 
кошуља отклоњена, те јој груди, 
као мрамор блеште; коса црна и 
влажна, шиба је и мрси се… Снага 
јој се крши и вије као змија. Само 
јој очи раширене, чудне, тамне, а 
опет тако светле… Песма и свирка 
са свадбе све јаче. А месечина се 
разастире и плива, плива… А она, 
прва песма отуда још траје:

За мало ми се, туго, гледасмо!
Нушка се изви натрашке. Коса јој додирну земљу, прса одскочише, 

рукави јој се заврнуше чак до рамена, падоше доле. А она, пресавијена, 
држећи тепсију, која блешташе од месечине, поче:

Јоване, прво гледање!…
У то се беше сва унела. Као да беше пала у неки занос, шта ли? Опако 

отворених уста као да је гутала све што долажаше са свадбе: и месечину, 
и ноћ, и све, све… Једва се трже. Разгрну јорган, паде, узе ме у наручја, 
пригрли, привуче у скут и метну моју главу у недра.

– Спавај, спавај! – умириваше ме и успављиваше, а сва се тресла, ваљ-
да од свега овога што је око нас све силније и силније бивало. Тресла се 
она и сва мирисала, мирисала, тако мирисала!”

Како на крају приповетке изгледа улога унутрашњег приповедача (дечака)? 
Да ли је он заиста само „камера” која објективно емитује (преноси) оно што 
се може видети очима?

има ли употреба унутрашњег наратора и неке друге последице?

соба у станковићевој родној кући (данас 
споменкућа Боре станковића), Врање, Улица 
Баба Злате. Опишите каква атмосфера влада 
у тој соби. 
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„КО ШТА нА”
(драма, 1902)

Поднаслов: „Комад из врањског живота с песмама.”

Тема и садржај

Тема: врањски мушкарци претерано лудују за младом Циганком пе-
вачицом, па је руководство града силом удаје и протерује из града.
Садржај: славна певачица Коштана својом песмом и женском поја-

вом залуђује све мушкарце у Врању. На несрећу, међу њеним обожавао-
цима нарочито се истичу двојица од виђенијих грађана: младић Стојан, 
син најугледнијег Врањанца хаџи Томе, и стари богаташ Митке, брат 
председника општине.

СТОЈАН (посрћући, силази са чардака и таре уста) Уста ми изгоре-
ше!… Ох!

КОШТАНА (силази за њим; и брижно око Стојана) Болестан си? Да не 
свирамо и не певамо више? Хоћеш, а?

СТОЈАН Дај да те убијем!
КОШТАНА Зашто?
СТОЈАН Зато… зато што те волим, а не смем да те волим.
КОШТАНА (срећна, изненађена, грца) Не, Стојане! Немој да ме…
СТОЈАН (упада): – Лажеш! Ах не лажем те, Кошто! Све бих ти дао. А 

и сада, ево, све да ти дам! (Вади сахат, кесу, ћилибарску муштиклу.) На!
КОШТАНА (одбијајући): А не, не! Нећу то од тебе! Нећу од тебе нова-

ца! (Са свога врата одвезује низу од дуката и даје му.) Ево ја… ја ћу теби 
да дам.

СТОЈАН (грцајући); Уста ми дај! (Привлачи је.)
КОШТАНА (трза се, одриче главом) Ах, не!
СТОЈАН (руком за њена прса): Груди!
КОШТАНА (бежи ка матери) Аман, не!
МИТКА (са чардака) Гркљан, Коштан куде је? Викај гу, бре, и свири ву 

да дође и да ми поје, зашто ако њума нема, све ће да ве потепам! (Устаје,
силази са чардака.) Нећу више овде. Овде ми на старо, на мољци мири-
ше. У башчу, на ава, на зеленило искам! (Асану): Асане бре, уз њума ли си 
једнако? И оца, и мајку, и кудељке и све газдинство остави, сал уз њума 
да си! Ако, ако, бре Асане, вени, тугуј за њума, јер од карасевдах поголем 
болес нема. Истина, лице ти је циганско, ама очи болне имаш. (Кошта
ни): Пој бре, Коштан!

КОШТАНА (предусреће Митку певајући)
Катинку грло болело,
Катинке, лепа девојке.
МИТКА (бацајући новац Коштани у њено дахире) На! (За себе.) Ах, мој 

брат никад срећу да не види што ме ожени, зароби… Зар сам ја бре бија 
за жену? (Гледа у Коштану.) Ово је, ово било за мене… Ах, брате, ти ме-
не ожени, зароби и врза, а тебе Господ! (Загледа себе.) Зар ја с’г овакав 



135

да сам? Еве: и чакшире, и појас ми се см’кнује! Снага ми већем хаљинку 
не држи. (Случајно поклекне. Пркосно се исправља. Испружа ногу и лупа
њоме.) Коско, зар већ остаре, те се већ тресеш? (Окреће се Циганима, бе
сно им претећи јатаганом.) Гркљан! Салче! Овам’! Зашто с’г ћу све да… 
(Седа, заваљује фес, раздрљује прса.)

КОШТАНА, САЛЧЕ и ОСТАЛИ
(Седају подаље од њега понизно, збијено.)
МИТКА (мрачно) Свирите ми!
ГРКЉАН (уплашено) Шта, газдо?
МИТКА ( још мрачније) Жал, бре, да свириш. А како мој жал нигде – 

нигде докле турски хат иде – нигде га нема!
СТОЈАН Кошто, песму! Глас твој! Само 

твој глас! Марко, вино! Вино, сву младост 
да испијем! (Грли Митка.) Ох, бато!

МИТКА (болно) Беше моје!…
КОШТАНА (тражећи бакшиша, долази до

Митке певајући):
Бог убио, Васке, мори, твоју стару нану,
Што те даде врло на далеко,
На далеко, Васке, три године дана.
МИТКА (руком је зауставља даље од се

бе) Потамо. Не приоди ми! А бакшиш? Да-
ћу… Јер… – Ах, мој брат никад срећу да не 
види што ме одоми, ожени… Што ме не пу-
шти да идем. У свет да си идем. Тики, кој 
што прави, а он: „Митке, дом, у кућу да се-
диш, жену и децу да гледаш. Не скитај се, 
бре, и не крви, зашто ће те, можда, уби-
јев!”… А кога да убијев? Мене ли?

Стојан и Митке у свом заносу иду тако 
далеко да Коштани нуде брак, али она их 
одбија (чува своју слободу):

„КОШТАНА Нећу! Не могу! Код тебе! Зар са-
мо код тебе? И само хаџију, оца твога и мајку 
твоју да дворим и да служим? Да пред њима кле-
чим и ноге да им перем? Из собе да не изиђем, 
већ само да седим, ћутим, трпим? (Изван себе.)
Ох! А кад ноћ падне, месечина дође, сан не хвата, 
око се рашири, снага разигра… шта онда? …Зар 
да се не мрднем, из собе не изиђем, већ само ту 
да седим, ћутим, гледам у месечину… А ноћ ду-
бока, месечина иде, греје, удара у чело, главу… 
пали… Шта онда? (Одлучно): Ох, нећу! Убиј ме! 
Нећу! Ево, убиј!”

Коштана, цртеж Милана Жунића на 
омоту плоче „Коштана” (студио Б 1975)
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Стојанов отац, хаџи Тома, долази (пушком!) у механу да разјури бан-
ду и направи реда и врати свога сина на правилан пут, кад оно – чувши 
Коштанину песму, и хаџи Тома пада у транс:

ТОМА (већ савладан): Много је ово. (Окреће се Митки): Митке, бре!
МИТКА (меће у уста дукат и пружа га Коштани): Коштан, чедо.
КОШТАНА (устима узима из Миткиних уста дукат и баца га Салчету

у крило).
ТОМА (издиже се): Ех, а сада кад би још и ону! Али не знаш је ти. Стара 

је то песма. У моје доба, кад ја бех млад, тад се она много певала. Твоја 
мајка, Салче, певала ми је. (Салчету): А, Салче?

САЛЧЕ (задовољна): Коју, газда?
ТОМА (одсечно, више за себе): Ону: була млада, после свадбе, чим ле-

гла, одмах умрла. Сутра, сунце већ изишло високо, високо – а ње из собе 
још нема. Мајка јој дошла у походе. Она се још не буди. Свекрва стоји 
пред вратима, буди је и тужно поје:

О јансана а’нн ћелди
Ојан, ојан, маз1

(Салчету, показујући на Коштану): Зна ли она ту песму? Научила си је?
САЛЧЕ (зарадована): Зна, хаџи, зна. (Сећајући се): Ама, тешка је и ста-

ра та песма!
ТОМА (задовољан): Ех, када би још и то! А бакшиш хаџијски! И то не 

целу песму. Крај само. Он много казује. Она мртва а свекрва мисли да од 
ноћног првог миловања и целивања још не може да се освести, и зато не 
излази… И отац јој већ долази. Свекрва плаче, буди је и тужно поје:

Утансана баба ћелди
Ојан, ојан, маз!2

Татко ти дође, засрами се, море! А она мртва и чиста. Мушка је рука 
не помиловала, ни уста целивала. Мртва и чиста…

КОШТАНА (уз бурну свирку, праћена Циганчицама почне да игра чуве
ни чочек „Керемејле”; пада коленима, увија половином, тресе прсима и,
играјући око ХаџиТоме, по каткад га косом додирне по глави). Ноћ трне.
Фењер се гаси. Грнета, зурле јаче пиште, секу игру и песму.

ТОМА (изван себе баца фес, скида колију, и лактовима изваљујући се на
јастуке, виче): Марко, хата па у град, и Хаџи-Ристу, Зафира, Секулу… Све
бре, све зови овамо на радост и весеље!

Сутрадан отрежњени, градски руководиоци и угледници одлучују 
да реше проблем: силом удају Коштану за једног свирача и прогоне их 
у Врањску Бању.

Комад се завршава бучним одласком сватовских кола с Коштаном 
из Врања.

1 „Свекрва ти је дошла, стиди се, море!”
2 „И отац ти дође, стиди се, море!”
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Живот и литература: драма обрађује истинит догађај, Коштана је била 
стварна личност, звала се Малика Еминовић Коштана (што значи „Кестен”). 
После прогона у Врањску Бању и надаље је певала, а када је Станковићев 
комад припреман за позориште, глумице и глумци долазили су у Бању на 
консултације код Коштане. Митке (такође стварна личност) долазио је за 
њом да слуша њену песму, а посећивали су је и записивачи народних песама 
(на пример Исидор Бајић, види 
на слици). – Млади Станковић ју 
је гледао у Врању када је певала 
по кафанама.

Структура и ликови

Од драмског дела у чијем подна-
слову пише да је то комад „с песма-
ма”, очекивало би се нешто весело, 
са срећним завршетком.

Насупрот томе, Коштана је бли-
жа трагедији него веселој игри с 
хепиендом.

Додуше нико не умире, али ни-
ко није срећан, него сви страдају на 
свој начин.

Мушкарци не могу да остваре 
своју љубав, а Коштана је кажњена 
због оног због чега је сви обожава-
ју. А кажњавају је баш они који је 
обожавају! Истина, њеним кажња-
вањем кажњавају и себе. Доброг 
решења нема, круг је затворен.

Кроз цео комад ори се песма. Де
ло ипак није весело. Да ли је то 
противречност?

Стојан је у Коштанином ли-
ку осећао зов једног непознатог 
и слободног света, једног живота другачијег од онога који га чека као 
чорбаџијског сина. Кроз Коштанину појаву и њену песму Стојан нази-
ре нешто егзотично и мистично, што се човеку указује само у заносу, у 
пијанству или стању опојености другим чарима, но у животу је недо-
стижно. И сада ишчезава у прашини што се диже иза сватовских кола 
која односе Коштану.

Митке оплакује прохујалу младост и свој живот проведен у стегама 
обичаја и калупа. На врхунцу севдаха и Митке доживљава изузетне тре-

Малика Еминовић Коштана у дворишту своје 
куће, поред ње композитор исидор Бајић, 
Врањска Бања, 1911.
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нутке неизрецивих осећања среће, оптерећене знањем да је пролазна. 
Ипак, у чаролији песме и лепе младе Циганке, на моменат се отелотво-
рује варка и живот изгледа онаквим какав живот, иначе, не може или 
не уме да буде.

Коштана је оличење могућности немогућег: онаквог живота какав 
живот не може или не уме да буде. Оно што је мушкарцима само изузе-
тан тренутак у трајању једне песме и једног покрета бедара плесачице, 
то је за Коштану цео живот; то је она сама. Коштана је уметник, њени 
обожаваоци су сужњи живота. Оковани ланцима стварности и конвен-
ција, узалуд покушавају да се дигну до висина лепоте и слободе у који-
ма, као у кафанском диму, лебди Коштана.

Сценска драма

Због песама и плеса, ова драма много снажније делује на сцени него 
у књизи. Главна јунакиња се изражава пре свега песмом, мање дијало-
гом. Музика и костими такође чине ефекат.

Могло би се мислити да је главна снага Коштане у тим атрактивним 
елементима.

Они су несумњиво моћни. Али без по-
тресне приче ово би све било ипак само 
декор. Уместо драме, испало би фол-
клорно вече.

Но све то заједно, потресна прича и 
фолклорни декор, стварају снажан ефе-
кат. Није случајно што се Коштана трај-
но налази на репертоару српских позо-
ришта и није случајно доживела опер-
ску и филмску адаптацију.

Напомена о „Коштани” и о приложеној слици:
Давне 1986. године ученици будимпештанске 
Српскохрватске гимназије приказали су Кошта
ну. Успех је био огроман – прва награда на фе-
стивалу позоришних аматера (Печуј, пролеће 
1986). Улогу главне јунакиње тумачила је Зорица 
Јурковић, потоња глумица Српског позоришта 
у Мађарској. – Ако вас занима, потражите у 
„Народном календару” за 1987. годину извештај 
и фоторепортажу о позоришном фестивалу и 
препознајте на сликама младу Коштану са Трга 
ружа у Будимпешти. (Постоји и копија некадаш-
њег телевизијског снимка; то је данас правa 
реткост, може се докучити само приватним 
путем преко везе.)

Зорица Јурковић, ученица будимпештанске 
гимназије, као Коштана (1986)
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„нЕ ЧисТА КРВ”
(роман, 1900–1910)

Трагичан живот једне врањске лепотице и пропаст једне врањске 
чорбаџијске породице.

Тема

Некада угледни а сада матери-
јално пропали врањски чорбаџија 
ефенди Мита удаје својку кћерку 
Софку – из интереса! – за малолет-
ног сина богатог сељака Марка. 
Софка у том браку не налази срећу 
и пропада, рађа дегенерисану децу, 
и на крају сви живе – животаре – у 
потпуној несрећи.

Радња – главни блокови и чвори
шта

Софкина породица – пропаст
чорбаџије: У почетку упознајемо 
Врање и усред њега ефенди Мити-
ну богаташку кућу а усред ње лепо-
тицу Софку.

Полако сазнајемо да се иза бри-
жљиво чуваног привида сјаја нека-
дашње раскоши крије финансијска криза: ефенди Мита је на прагу ма-
теријалног слома. – У вези с тим је описан важан мотив односа кћерке 
и оца. Отац је непрестано одсутан, налази се на трговачком путовању, 
и није сасвим јасно чиме се бави (знамо само да је неуспешан). Кћерка 
чезне за оцем, једва чека да се појави, што се догађа некако кришом (из 
чега се слути да је у питању нека већа фрка).

Најзад се обелодањује истина: породица је на ивици пропасти. Отац 
доноси одлуку и удаје Софку за богатог сељака. Тиме се прекорачује 
граница између друштвених слојева, што је раније било незамисливо 
(„стара добра времена”). Нужда закон мења: материјални интерес раза-
ра структуру обичаја.

Осим кршења кастинског система, додатни (?) проблем представља 
малолетност Софкиног ђувегије. Ради се о дечаку којем би Софка још 
мало па могла бити мајка. Уз друштвени и финансијски проблем надо-
везује се морални и психолошки.
Породица Софкиног младожење: У међувремену (фабула и сиже!) 

описана је породица богатог сељака. Има овде ретроспективе (враћа-

Паја Јовановић: Кићење невесте (1886)
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ња, филмски речено: флеш бек) у турско доба, описана је породица као 
сеоска задруга, препричани су неки фолклорни обичаји итд. (Реализам, 
реализам!) – Али обогативши се, сељачка породица је дошла у град и у 
њиховом животу појављују се и нови моменти. Довођење снаје из јед-
ног вишег друштвеног слоја, за ову породицу значи легитимацију (ове-
равање) успона на друштвеној лествици.

Свадба је повод за детаљни реализам: читалац добија опис сватова, 
невесте и младожење, хаљина, одела и накита, свадбених обичаја и сва-
товске трпезе.

Конфликт и драма – брачна
ноћ

Кључни део романа је опис 
Софкине брачне ноћи.

[У моје гимназијско доба овај моме-
нат се у уџбеницима и на часовима 
забашурио и тиме нам је цео роман 
остао нејасан.]

По вековном обичају, свекар 
би имао права на прву ноћ са 
невестом. Тако се радило веко-
вима, па ником ништа. (Изузев 
оног ко се није питао. Конкрет-
но: невеста.)

Сада се тај обичај доводи у 
питање. Свекар оклева!

Сељак није сигуран да ли према чорбаџијској кћери има исто право 
које би без оклевања искористио да се ради о некој сељанки из комши-
лука. Али ову фину девојку из вишег света који је до јуче био недости-
жан за њега и за његову породицу – то је ипак друга прича.

Софкина брачна ноћ испада мрачна ноћ: дрека и вика, ујдурма и 
скандал.

Прекршио се обичајни закон, нарушен је ред.
Док су преци, рецимо свекров отац, природно присвајали своје снаје 

сељанке, овај свекар не сме да упадне у кревет своје отмене снаје. У оча-
јању умало не убија своју жену, те бежи у свет и гине у некој пуцњави.

Слике пропасти

После драматичне брачне ноћи наступају дани и године пропасти.
Софка се не уклапа у нову средину и не сналази се у њој; не зна како 

да се понаша. Уместо да остане у висинама своје отмености којој су се 

Оронула ограда и зграда у Врању (2002)
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сељаци дивили, она покушава да се спусти до њих, услед чега нестаје 
чаролија око ње.

У фабули: Софка је у очима њеног мужа најпре била мајка, затим се-
стра, најзад жена. Али управо када је дечко стасао у мушкарца и његова 
дотад детиња љубав прерасла у страст (немојмо заборавити: Софка је 
лепотица), стиже Софкин отац и тражи паре за које је оновремено удао 
своју кћерку.

У Софкином мужу руше се илузије, бежи од куће и одаје се пићу. Соф-
ка опет седи сама код куће, као некад, док је чекала оца. Муж јој долази 
тек повремено, и уз заједничко пи-
јанчење води с њом љубав на неки 
дивљи, осветољубив и себичан на-
чин. А када он опет шмугне, Софка 
данима дивља и своју пробуђену а 
незадовољену страст гуши у пићу и 
загрљају слуга.

Током година Софка потпуно 
пропада: рађа дегенерисану децу и 
богаље, њена лепота је далека про-
шлост, дању лута по комшилуку, 
вечери и ноћи проводи усамљена 
седећи крај ватре.

Крај идиле и илузија

Нечиста крв је негатив онога 
што је дато у Лазаревићевој при-
повеци На бунару и Сремчевом 
роману Зона Замфирова: после 
повређеног обичајног реда (На бу
нару) и пољуљаног кастинског си-
стема (Зона Замфирова) повраћена 
је равнотежа, сачувана је идила, 
остварен је хепиенд.

У Станковићевом роману тако-
ђе видимо рушење реда и љуљање 
система, али у Нечистој крви нема 
више илузија о могућности враћа-
ња идиле. Рушење реда и љуљање 
система води у трагедију.

Женски ликови Лазаревића и 
Сремца утапају се у средину, Стан-
ковићева јунакиња уништава свет 
око себе, заједно са собом.

Бели мост у Врању. За овај мост је везана прича 
опевана у песми „стојанке, бела Врањанке”. 
Послушајте је!
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Композиција и ликови

Са истакнутом главном јунакињом Нечиста крв је роман личности. 
За разлику од неких романа са две или више главне личности (Игња-
товић, Достојевски), у овом Станковићевом делу постоји централни 
лик: све што је битно односи се на Софку. Композиција је, према томе, 
концентрисана, подигнута на једној основи, усредсређена на једну цен-
тралну тачку и на концентричне кругове око ње.

То би било начело структуре. Но да ли је структура тако остварена?
Није, барем не сасвим.

Софкина лична трагедија догађа се због таквих околности које су 
ван ње. То је, богме, противречност. (Не у животу: у литератури.)

Из претходне противречности следи још једна: главни лик је паси
ван. Софки се ствари само догађају, она ништа не предузима и ништа 
ни у једном тренутку не зависи од ње.

Да ли је ова изјава сасвим тачна? (Ја мислим да није, дакле не слажем се 
потпуно са собом.)

Пасивност главног лика не мора да буде обавезно негативна особи-
на. Можда је снага романа управо у томе: главни лик као жртва.

Прича о Софкиној пропасти је срж овог романа. Софка свакако спада 
међу оне ликове српског реализма које памтимо као личност. (Таквих 
ликова у српском реализму нема много.)
Споредни ликови су мање вредни памћења. Свекар је дат у грубим 

цртама, у оквиру приче у којој се мешају натурализам, романтизам и ме-
лодрама. Софкин отац је магловит и недоречен, а муж остаје споредан, 
потребан очито само као точак у механизму фабуле.
Слика средине представља посебну проблематику. Нема сумње да 

стрпљиви читалац стиче веома упечатљиву слику Врања из доба непо-
средно после одласка Турака (крај 19. века). Описи су врло детаљни и 
погодни за покретање визуелне маште. Понегде се пишчев реализам 
граничи са фолклорним записом (опис обичаја, алата, ношње и друго).

Питање је, међутим, да ли детаљно осликавање средине иде у при-
лог или на штету романа личности.

Није лако одговорити на питање. Не само зато што не знамо какав 
би био онај другачије написан роман (тај не постоји).

Потешкоћа је дубља, има структурални корен.
Главни лик садржи, истовремено и нераздвојно, два кључна елемен-

та: драмски и наративни (приповедачки). Драма је концентрисана око 
Софкине удаје и брачне ноћи, нарација је развијена у причи о Софкином 
животу од девојачке идиле до потпуне пропасти под старе дане.

Драма би захтевала брзину: кратак увод, снажан конфликт и бучну 
експлозију.
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Фабула је захтевала простора и времена, а њих је требало попунити, 
па је  било места за споредне ликове и слику средине.

Станковић се определио за спајање драме и фабуле.

Можете ли замислити Нечисту крв као приповетку?

Приповедање и стил

Наратор је спољни, свезнајући приповедач. Он користи два типа 
приповедања: 1. препричавање живота јунака (јунакиње) у већем вре-
менском распону, 2. директно причање догађаја који се одиграва у са-
дашњем (приповедачком) тренутку.

Већ сте и код Јакова игњатовића видели такву двојност. Који је то његов ро
ман и како та ствар изгледа у њему?

Препричавање већег времен-
ског периода одвија се понекад у 
телеграфском стилу. Насупрот то-
ме стоје каткад отегнути описи. 
Сажетим препричавањем припо-
ведач жели да дочара атмосферу 
пролазности, детаљним описима 
учвршћује реалност приказаног 
света.

Проблеми настају онда када 
се неке важне информације о ва-
жним догађајима стисну у според-
ну реченицу, а неважни детаљи 
се излажу опширно. Услед тога, 
дочаравање атмосфере донекле 
надјачава радњу. Неко ће то сма-
трати врлином, други маном.

Сумирање
Нечиста крв је значајан роман. 

Стоји на крају српског реализма, 
али га већ и превазилази (нема 
више сеоске идиле, атмосфера 
надвладава радњу).

Ипак, Нечиста крв није прекро-
јила мапу раздобља. Као у целом 
српском реализму, и код Бориса-
ва Станковића највиши су домети 
постигнути у приповеткама. из којег доба потичу слике? Атмосфера, одећа…

старо Врање. Горња чаршија и улица до ње.
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ПЕ сни ШТВО У ДО БА РЕ А Ли ЗМА

Зашто је лирска поезија неспојива с реализмом?

Реализам се у књижевности највише испољавао у прози. Роман и 
приповетка су главни жанрови реализма као књижевног правца.

У исто време било је и значајних лирских песника који припадају ис-
тој генерацији и наступају у исто доба као реалисти.

Али то не значи да су и они – самим тим, аутоматски – реалисти.
Између суштине реализма и суштине лирске поезије постоји једна 

непремостива супротност:
1. реализам даје првенствено спољашњу слику света, па тек унутар 

тога залази у мисли и осећања ликова,
2. лирска поезија изражава првенствено унутрашњи свет лирског 

субјекта (песника), па тек споредно даје спољашњу слику света.
– Да, али дескриптивна песма? Шта би друго изражавала дескрип-

тивна песма ако не спољашњу слику света?
– Јесте, али та је слика субјективна, док реализам тежи ка објектив-

ном сликању. Мада примедба није сасвим беспредметна. У дескриптив-
ној лирици канда ипак има неког ре-
ализма. Погледај следећи одељак!

Зашто је реализам ипак оставио
трагове и у лирској поезији

Упркос горе наведеним аргумен-
тима, реализам као главни стилски 
правац једне целе епохе није могао 
да прохуји поред лирике а да не из-
врши барем неки – делимичан или 
споредан – утицај и на њу.

Последице утицаја реализма на 
лирику очитују се у следећем:

1. Стишавање песничког гласа. 
Уместо бучне распеваности позних 
романтичара, у последњој четврти-
ни 19. века наступају песници ти-
шег гласа и умеренијег тона. (Они 
су још увек романтичари, али више 
не јуришају уз силне ратне покличе, 
него тихо разговарају са звездама.)

2. Песничко реаговање на дру-
штвена питања. Поред родољуби-
вих, пишу се и социјалне песме.Катарина ивановић: Аутопортрет (1838)
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3. Лирска дескрипција добија реалистичке особине. У пејзаж улазе 
елементи који су карактеристични за описани предео (село, детаљи се-
оског живота).

Које су главне црте српског романтизма?

Спона између романтизма и модерне

Стишавањем гласа, напуштањем бучног романтичарског родољу-
бља и уношењем уздржаности у лирски исказ, песништво у доба реали-
зма припремало је прелаз из романтизма у модерну (о њој в. касније).

У поезији, дакле, ланац стилских праваца изгледа овако: романти-
чарска поезија траје до краја 19. века (па и дуже: Јован Јовановић Змај 
умире 1904, Лаза Костић 1910), када се јавља модерна поезија.

То значи да – што се тиче суштинских промена – у поезији после ро-
мантизма долази модерна.

У прелазном периоду између романтичарске поезије и модерне, из-
весна улога је припала и реализму, који је оставио неке трагове и у ли-
рици доба издисаја романтизма и рађања модерне.

Нова версификација

У прелазном раздобљу између романтизма и модерне, у српској пое-
зији се јављају нови облици стиха.

Који је главни стих српског романтизма?

Мења се мелодија поезије, уводе се нови ритмички шаблони и нови 
тонови.

Велика смена се одиграва између романтизма и модерне, када уме-
сто романтичарског десетерца у први план долази модерни дванаесте-
рац. Али предигра и припремна фаза ове велике промене одвија се већ 
у песништву у доба реализма.

Погледајте приложену слику Катарине ивановић.

Портрет је очито реалистички (нема разлога да сумњамо у то да је сликарка 
заиста изгледала тако). ипак је јасно да приказано лице изражава осећања 
па чак и менталитет особе коју видимо. А пошто је та особа истоветна са 
аутор(к)ом слике, онда је то откривање њених емоција и менталитета куди
камо слично лирском исповедању. Дакле…?

иначе је сликарка Катарина ивановић наша земљакиња овде у Мађарској, 
рођена је у Веспрему а умрла у стоном Београду. Покушајте сазнати што 
више о њој.
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војиславилић
(1860–1894)

Живот

Рођен је у Београду као син песника Јова-
на Илића. Због слабог здравља нередовно 
похађа школе, али у породици стиче књи-
жевно образовање. Као добровољац уче-
ствује у српско-бугарском рату. Ради као 
коректор Државне штампарије, затим бо-
рави кратко време у Солуну као службеник 
Министарства иностраних послова. Када је 
отпуштен из државне службе као политич-
ки противник режима, одлази за учитеља 
у Турн-Северин (Румунија), потом је писар 
у Министарству унутрашњих послова и у 
конзулату у Приштини. Умире у Београду у 
тридесет и трећој години живота. 

Породица Илић дала је више писаца (Војислављев отац и два брата 
су били такође књижевници), а њихова кућа у Београду била је састаја-
лиште писаца. Овде Војислав упознаје Ђуру Јакшића и жени се његовом 
кћерком Тијаном. После преране смрти супруге и двоје мале деце Илић 
се предаје кафанском животу, што још више нарушава његово ионако 
крхко здравље.

После Тијанине ране смрти песник доживљава тајну љубав с њеном 
сестром Милевом, али се та авантура завршава одрицањем. Успомену 
те љубави чувају Илићеве две песме, обе под насловом Госпођици Н (15. 
марта и 16. септембра 1886).

Књижевни рад

Илићево стваралаштво пада у период нешто дужи од једне деценије: 
од 1880. до 1893.

Све значајно што је створио спада у жанр лирске поезије.

Тематска подела

1. Родољубиве песме, 2. политичке песме, 3. песме са античким моти-
вима, 4. дескриптивне песме.

Једним делом свога стваралаштва Илић наставља традицију роман-
тизма; то су његове родољубиве и политичке песме.

Другим делом свога стваралаштва Илић предсказује и припрема по-
езију српске модерне.
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РО ДО ЉУ Би ВЕ РО МАн Ти ЧАР сКЕ ПЕ сМЕ

Родољубива тематика се провлачи кроз цело стваралаштво Војисла-
ва Илића.

Истина, песнички глас се мења. У својој раној песми Домовини (1880) 
двадесетогодишњи Илић још користи отрцане шаблоне патриотског 
романтизма:

На гробу твоје прошлости славне
Садашњост лежи распета, бледа:
Кроз густи вео поноћи тавне
Будућност чека, па зору гледа.

(…)

Јер никог нема на свету више,
Да вида твоја скрхана крила –
Ни мача нема, ропство да збрише –
О земљо драга! О земљо мила!…

Ту је славна прошлост, ту је распета садашњост, ту је „густи вео по-
ноћи тавне”, ту су скрхана крила, мач и ропство, ту су усклици „О” и во-
кативи „земљо драга” и „земљо мила”, ту су узвичници и ту су три тач-
ке… И ту је десетерац (симетрични, драмски).

Изразито је романтичарска и рана песма Глас гусала (1882), у којој 
је Српски Гениј („Ђеније Српства”) везан ланцима за стену, али га звук 
гусала ослобађа:

Окован ланцем, на стени хладној,
Где гневни хтеде бог –
Ђеније Српства бројаше дане
У болу јада свог.

(…)

Руине старе дедовских двора
Обасјо месец блед,
Ту робље стоји погнуте главе,
И гуслар, стар и сед.

Другачије звучи Илићева позна песма Муратово тулбе. У њој види-
мо Косово поље где изнад надгробног споменика погинулог турског 
цара „орлови круже, / а ветар пољаном душе и густе лелуја руже”:
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„МУ РА ТО ВО ТУЛ БЕ”
(1893)

У дољи Косова равног, у жару пламене битке,
Где Мурат положи главу и паде од сабље бритке,
Сад мир мртвачки влада.

Ту данас варварин Черкез1 усамљен пољаном блуди,
И једнолику песму извија из снажних груди
Гонећи мршава стада.

Пусто почива Тулбе и над њим орлови круже,
А ветар пољаном душе и густе лелуја руже,
Споменик прошлости бурне, столећа минулих давно,
Осамљен сведочи тако за дело божански славно.

Мир вам јуначки преци, што самрт примисте часно!
Мир вам на пољу смрти, где месец трепери јасно
И ноћ дубока влада;

Где данас варварин Черкез усамљен пољаном блуди,
И једнолику песму извија из снажних груди
Гонећи мршава стада.

Каква је атмосфера ове песме? О чијим „јуначким прецима” говори песник?

Осмотримо спољну, техничку структуру песме: има пет строфа, од 
којих четири имају по три стиха (терцине) а једна има четири стиха 
(катрен). Распоред строфа је симетричан: катрен је у средини, а испред 
и иза њега су по две терцине.

Обратите пажњу на риме и на њихов распоред. нарочито пажљиво гледајте 
риме – њихове везе – у терцинама.

У песми има понављања. Њиме се ствара нека врста оквира, али не 
класичног (где би почетак и крај били исти). Овде се понављање оства-
рује истим (скоро истим) завршетком првог и трећег дела песме (у дру-
гој и петој строфи). То значи да се песма два пута враћа у исту тачку, као 
да има два завршетка.

Шта се постиже понављањем? Понављање је средство за истицање 
нечега; а истиче се оно што је важно, важније од другог.

Да ли је то случај и у овој песми? Да ли су најважнији мотиви ове пе-
сме Черкез и његово мршаво стадо?

1 Черкези су кавкаски муслимански народ, за време Турака спорадично настањен и 
на Косову, касније су се стопили с Албанцима.
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Казаћемо, брзоплето – нису! Најважнији мотив је… (Пардон… то смо 
досад заборавили да кажемо!) Шта је дакле најважнији мотив? Про-
лазност? Историја? Спокој огромног временског распона изнад нека-
дашњих немира („пламене борбе”)? Питање пролазности и непрола-
зности? Вечни мир?

Било како: мора бити неки ве-
лики и величанствени мотив.

Наспрам тога су Черкез и мрша-
во стадо малецки и пролазни. Они 
су контрапункт главним мотивима. 
Зато, сами по себи мали и безначај-
ни по значењу, они су истакнуто ва-
жни у структури.

Важни елементи су још и орло-
ви, ветар и руже.

Они су, о односу на мршава ста-
да, сакрални. Мршава стада су сто-
чарски мотив, орлови, ветар и руже 
су небески, космички и ритуални 
мотиви.

Погледајте на слици позицију и „фигуру” дрвета. Шта оно изражава?

Илићев косовски призор подсећа на романтичарско сликарско плат-
но. Атмосферу песме одређује мир пролазности. У тој перспективи не-
кадашње супротности губе смисао.

Светосавске песме

Из родољубивих побуда настају и Илићеве песме о светом Сави. Нај-
познатија је она с почетним „Ко удара тако позно…” (1889):

Ко удара тако позно у дубини ноћног мира
На капији затвореног светогорског манастира?
„Већ је прошло тавно вече и нема се поноћ хвата,
Седи оци, калуђери отворте ми тешка врата.
Светлости ми душа хоће, а одмора слабе ноге,
Клонуло је моје тело, уморне су моје ноге –
Ал је крепка воља моја, што ме ноћас вама води,
Да посветим живот роду, отаџбини и слободи.
Презрео сам царске дворе, царску круну и порфиру,
И сад ево светлост тражим у скромноме манастиру.
Отворте ми часни оци, манастирска тешка врата,
И примите царског сина к’о најмлађег свога брата….”
Зашкрипаше тешка врата, а над њима сова прну

никола Гакчевић: Муратово тулбе на Косову



150

И с крештањем разви крила и склони се у ноћ црну.
А на прагу храма светог, где се Божје име слави,
Са буктињом, упаљеном, настојник се отац јави.
Он буктињу горе диже, изнад своје главе свете
И угледа, чудећи се, безазлено, босо дете.
Високо му бледо чело, помршене густе власи,
Али чело узвишено божанствена мудрост краси.
За руку га старац узе, пољуби му чело бледо,
А кроз сузе прошапута: „Примамо те, мило чедо”. 

*

Векови су прохујали од чудесне оне ноћи –
Векови су прохујали и многи ће јоште проћи –
Ал то дете јоште живи, јер његова живи слава,
Јер то дете беше Растко, син Немањин, Свети Сава.

ПО Ли ТиЧ КЕ ПЕ сМЕ

Илић је био незадовољан антиде-
мократским режимом свога доба, па је 
писао песме у којима је 1. критиковао 
политичку ситуацију и 2. формулисао 
своје политичке идеје.

Критику друштва је дао у сатирич
ним песмама (као пре њега Бранко 
Радичевић и Јован Јовановић Змај), а 
своје политичко убеђење изразио је у 
облику арс поетике.

„МА сКЕн БА ЛУ нА РУД ни КУ”
(1887)

Ово је Илићева најпознатија сати-
рична песма.

Тема и поента: господа приређују 
маскенбал и  маскирају се у животиње, 
те позивају и сељака, али се забрину-
то питају да ли ће сељак имати пара да 
купи себи за просјачки костим. Но не-
ко се досети да сељак може да дође у 
своме оделу.  То је поента, сама по себи 
духовита, али по садржају тужна.Панорама планине Рудник. нађите је на мапи.
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„ПЕ сни КУ”
(1887)

Ово је револуционарна песма, 
с поентом која позива на оружану 
борбу против тираније:

1. Мој парнаски драги брате!
2. Ако ти је ведра душа,
3. Као што је ведро лице,
4. Нека грме твоје жице
5. Као громка, света звона,
6. У весељу и радости,
7. И у тузи и жалости
8. Понижених милиона.

9. Твоје речи, увек смеле,
10. Нек пламене буду стреле,
11. Које порок бију широм,
12. Па ма био заогрнут
13. И ритама и порфиром!

14. А кад спазиш у колеби
15. На умору мајку стару
16. Да је очај сатро не би
17. Ти је теши слатком надом;
18. Али њеном сину младом
19. Пламенога подај мача,
20. И покажи руком својом
21. На гомиле угњетача.

Упоредите ову песму с Петефијевом арс поетиком Песницима XIX столећа
(A XIX. század költői), српски превод Јован Јовановић Змај (1892).

Читајмо пажљиво, стих по стих. Песма почиње песниковим обраћа-
њем другим песницима:

Мој парнаски драги брате!

Ово подсећа на инвокацију.

инвокација је песниково обраћање музама. Где се то јавља као обавезни 
елемент? (Помоћ: античка књижевност.)

Обраћање је изражено у вокативу. Вокатив се у реченици издваја зарезом. 
Да ли у илићевом стиху има правописне грешке? (нема. Зашто?)

Михаљ Зичи: Петефи међу војницима (1848)
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Обраћање је изражено у једнини (мој брате), али се односи на све пе-
снике. (Откуд то знамо? Тако… знамо. Читалац је активан „потрошач”.) 
Ово је дидактичка арс поетика: песник поучава друге песнике, казује 
им каква треба да буде поезија (по његовом мишљењу и укусу).

Следећа два стиха  (2–3) полазе од једне претпоставке, недовољно 
засноване. Изјава „Ако ти је ведра душа, / Као што је ведро лице” под-
разумева да је песниково лице ведро. Зашто би то било обавезно?  И 
зашто се претпоставља да између песникове душе и лица постоји раз-
лика? – Два могућа одговора (а има сигурно и више): а) Илић се обра-
ћа само оним песницима који имају ведро лице, дакле не и онима који 
стално тугују; на њих он у овом пројекту не рачуна (безнадежни слу-
чај). б) Илићу је била потребна рима за „жице”, па се нудило „лице”, па су 
само ради тога спевани стихови о души и лицу. Без њих би песма била 
јаснија и „бржа”:

Мој парнаски драги брате!
Нека грме твоје жице

Али овако је окрњена конструкција римовања (о њој в. касније).

Шта је Парнас? (Помоћ: уџбеник за 9. разред, стр. 65.)

У 4. стиху спомињу се песникове жице. Оне се односе на онај инстру-
мент по којем је лирика добила своје име. У тој слици постоји једна при-
видна и намерна противречност: жице лире не грме; али овде се захте-
ва управо то – да песник надмаши оно што се о њему обично мисли.

У 5. стиху песникове жице поређују се са звоном. Поређење је при-
премљено у претходном стиху (4), у којем жице грме. Сада се то потвр-
ђује једним понављањем, садржајним и звуковним: звона су „громка”, 
то јест „грме”, као што беше речено за жице. Звонима се, међутим, до-
даје и епитет „света”; он се лепи непосредно испред звона. Израз „света 
звона” првобитно (само по себи) алудира на религиозни садржај: света 
звона су у цркви. Али ова звона су повезана са жицама лире. Догађа се 
двосмерно струјање значења: жице лире постају свете а света звона по-
стају… рецимо лирска, уметничка. Појам „светог” добија шире значење 
од искључиво религиозног: прераста у шири, естетски и филозофски 
садржај.

После тога указује се на циљ и задатак светих жица/звона (6–7–8). 
Овај тростих има структуру с поентом. Прво су дата два, по садржају 
супротна а по структури симетрична стиха (6–7). У једном се говори о 
весељу, у другом о тузи, а садржај оба пута изражавају по две речи са 
истим значењем (синоними): весеље и радост, туга и жалост. У следе-
ћем стиху долази поента (8): досад ништа није указивало на „милионе” 
(људи), и то „понижене”.
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Односно (пардон), да ли је то тачно? Заиста нема претходног указива-
ња на садржај 8. стиха, или је читалац (конкретно: ја) био непажљив?

Не желим да се правдам, али: 50%—50%.
Конкретног предсказивања нема, али читалац може да наслути. Из 

чега? Из „грмљавине” жица. Илић наглашава да лирске жице треба да 
громко грме. Шта смо очекивали – серенаду? (Да уместо свеће у прозор 
добијемо лонац ’ладне воде за врат од нервозних суседа?)

Јесте, могли смо наслутити да громке жице грме милионима, мно-
штву људи, масама итд. Али то је могла бити и нација. „Народ” у зна-
чењу „Срби”. То пре што смо на то 
били навикли током целог роман-
тизма. Али сада се ради о пониже-
ним милионима. Ово је борбена и 
револуционарна арс поетика, али 
није патриотска него социјална. 
Национална слобода је углавном 
постигнута, воде се борбе само за 
ослобађање јужних крајева. Пажња 
се преноси на друга горућа подруч-
ја: на она на која је указивао и тео-
ретичар реализма Светозар Марко-
вић, верни ученик руских револу-
ционарних демократа.

Даље, песникове речи се упо-
ређују са стрелама које су смеле и 
пламене (9–10).

Уз досад истицане мотиве естет-
ског („жице”) и сакралног („света 
звона”), сада се надовезује мотив 
борбе, борбености (стреле су оруж-
је). У 11. стиху појављује се већ и 
реч „бију”, која директно указује 
на борбу. А песник треба да води 
тоталну борбу („широм”, 11), без 
обзира где се јавља „порок” (песни-
ков непријатељ), свеједно да ли ме-
ђу сиромасима („у ритама”, 13) или 
богатима („у порфиру”, 13).

Ово је донекле у противречно-
сти с претходним: песник је у првој строфи био на страни понижених 
милиона; сада – како изгледа – бије стрелама и по њима, уколико и код 
њих налази порока.

Какве људске особине читате с илићевог лика на приложеној фотографији?

Војислав илић у годинама пуне афирмације
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Као да и сам примећује противречност у коју се заплео, Илић у за-
вршној строфи ставља ствари на место. Јасно исказује на чијој страни 
треба песник да стоји и против кога треба да кидише.

Последња строфа је симетрично подељена на два садржајна дела.
Четири стиха (14–17) говоре о задатку песника према сиромашнима 

и немоћнима. Њих песник треба да теши и да им даје наду. Откуд знамо 
да се ради о сиромасима? Илић је то, врло ефикасно, изразио свега јед-
ном речју „колеба” (обичнији облик: колиба). То је јасна социјална од-
редница, врло сликовита: видимо убогу страћару, колибу од грања, сла-
му, чађаво огњиште, итд. Атмосферу убоге колибе појачавају и речи „на 
умору”, „стара мајка”, „очај”, „сатире” – а као контрапункт долази „слат-
ка нада”, која садржи моменат утехе, али с призвуком узалудности.

А пошто смо утешили бабу, удримо опет у главну жицу: ону гром-
ку. Илић сада позива песника да он, песник, позове још неког: бабиног 
сина, неког из потлачених милиона; у ствари: свакога из потлачених 
милиона (18). Њему песник треба да „пода” оружје: пламени мач (19). 
Ово је корак даље од песникових пламених речи (10) које су већ имале 
функцију оружја (смеле стреле, 10), али још само у пренесеном смислу 
(оружје које подиже друге). Сада се ради о правом ратном оружју (мач), 
а песников задатак је да одреди против кога треба да се упери оружје: 
да покаже „руком својом” (20) на „гомиле угњетача” (21).

Спомињањем пламеног мача ствара се симетрија: веза с почетком пе-
сме. Пламени мач, наиме, дозива религијско (сакрално) значење: пламе-
ни мач има херувим (анђео) који после изгнанства првих људи из Раја 
чува дрво живота (Постање – прва књига Мојсијева, 3,24).

Али већ је и веза између жица и звона имала шире значење од рели-
гиозног, па тако ни пламени мач нема овде верски садржај. Пламени 
мач је симбол праведне борбе. Сакралне и библијске везе служе томе да 
се борба против гомиле угњетача представи као нешто неприкоснове-
но и недвојбено, нешто у чију праведност и оправданост нико не треба 
да сумња.

У последњем стиху Петефијеве песме Egy gondolat bánt engemet… налази 
се израз „szent világszabadság”. То је то. немамо ни питање, ни задатак: пу
стимо да нам сама ствар „каже” нешто. (или не.)

Форма

Песма је у осмерцима, популарном стиху народне поезије и романти-
зма. Осмерци су симетрични (у четвртом слогу увек је крај речи). Краје-
ви стихова поклапају се са смисаоним и граматичким границама. Нема 
компликованих језичких облика, изузев неких умерених – одмах јасних 
– инверзија („Нек пламене буду стреле” уместо нек буду пламене стре
ле, „Да је очај сатро не би” уместо да је не би сатро очај, „Али њеном 
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сину младом” уместо али њеном младом сину, „Пламенога подај мача” 
уместо подај пламенога мача), и нема ретких, мање познатих речи.

Због обичног и популарног ритмичког облика и једноставног језика 
песма је јасна и разумљива, „лака” као нека дечја песмица. Видели смо 
да ни садржај није богзна како сложен, мада пажљиво читање открива 
неке слојеве који на прво и брзо читање могу да промакну пажњи. (А 
лакоћа песме провоцира нас да је прочитамо брзо и окончамо размиш-
љање о њој.)

Општем утиску једноставности и јасноће придружују се и риме: чи-
ни нам се да су и оне јасне и чисте и једноставне. Глобално то је и тачно: 
риме су заиста јасне и чисте. Једино њихов распоред није једноставан, 
односно није шаблонски.

Пре свега треба уочити да песма има три строфе, од којих су две јед-
наке (прва и трећа), а средишња је различита (краћа). Две једнаке стро-
фе имају по осам стихова (парни број), различита строфа има пет сти-
хова (непарни број).

У свакој строфи има римовања, но распоред рима је увек другачији:
У првој строфи је формула xyaabccb,
У другој строфи је формула aabxb,
У трећој строфи је формула axabbcyc.
У дужим строфама има три риме (abc), у краћој строфи две (ab).
У свим строфама има две врсте риме: парне и обгрљене.

Закључак о форми

Иза несумњиво једноставне форме (ихај, чинги-линги римовани 
осмерци) крије се финија и сложенија тканина.

Војислав Илић је чак и у овој намерно једноставној песмици показао 
своју праву песничку нарав: оданост форми и изражавању.

Придавањем истакнуте важности песничком „занату”, Илић је сна-
жније утицао на развој српске поезије него оним што је у овој својој арс 
поетици иначе конкретно рекао.

Романтичарско бекство од стварности

Незадовољство постојећим светом (то јест стварношћу) код роман-
тичара изазива двојаке реакције: 1. борбу против постојећег света и 2. 
бекство од постојећег света.

Као пример за романтичарску борбу против постојећег света узмите Пете
фијеву револуционарну лирику и илићеву арс поетику Песнику. Од ранијих 
романтичарских песника који би могли да буду пример за бекство од света?

Ратоборан у арс поетеци Песнику, Илић је имао и тренутке клонућа, 
када се у њему јавља жеља бекства од света.
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„КАД сЕ УГА си сУнцЕ”
(1893)

Кад се угаси сунце и тама на земљу сађе
И велом звезданим својим покрије бурни град,
И поља, и доље, горе; кад лахор ћарлија слађе
Кроз опустели сад –

Ја сиђем усамљен у ноћ. И речи тајанствене
Са усана мојих тада одгоне сан и смрт;
Духне ненадни вихор и све се иза сна прене,
Оживи цео врт.

И старо, столетно храшће зашушти монотоно
Старинску некакву песму, старински неки јад;
Бели се занија цветак, к’о мало сребрно звоно
Запева цео сад.

Из мрака, из неба, земље, извиру чудесне приче,
Гласова све јаче бива и ваздух чисто ври…
Један се церека лудо, а један очајно кличе,
Као духови зли.

Но ја их разумем лепо. То нису нечисте сени,
Но моје немирне душе неопевани јад.
Они се отимљу бурно и сву ноћ певају мени
Кроз опустели сад.

Опет једна романтичарска песма. Све је у романтичарском стилу: 
сцена, ситуација и декорација.  Ту је песникова усамљеност, ту је ноћ, ту 
су тајанствене речи, ту су чудесне приче (2. строфа: „Ја сиђем усамљен 
у ноћ. И речи тајанствене / Са усана мојих тада одгоне сан и смрт” и 4. 
строфа: „Из мрака, из неба, земље, извиру чудесне приче”).

Ова песма подсећа на атмосферу неких песама илићевог таста Ђуре Јак
шића: Кроз поноћ, Пут у Горњак, Ноћ у Горњаку. Упоредите их с овом 
илићевом песмом. Како се може објаснити да онај песник који у једној песми 
позива у борбу против „гомиле угњетача”, у другој песми пада у очајање?

Форма

Песма је писана у строфама од четири стиха (катрен).
Стихови нису једнаки: 1. четврти стих је полустих (половина од прет-

ходних), 2. на крају другог стиха увек стоји једносложна реч, чиме се тај 
стих разликује од првог и трећег, који су у погледу ритма једнаки.
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 Риме су укрштене, али нису једнаке: први и трећи стих имају двосло-
жну, други и четврти стих имају једносложну риму.

Услед полустиха на крају строфе и његове упадљиве (различите 
и краће) риме, строфе имају наглашен завршетак, истакнут ритмом 
и звуком. То је у складу са мисаоним и реченичким границама: свака 
строфа представља једну мисаону и реченичну целину.

Изузетак је само прва строфа, на чијем крају реченица није заврше-
на; насупрот: цела прва строфа је једна зависна реченица… – заправо ла-
нац реченица, а тај ланац је као једна зависна реченица – као временска 
допуна главне реченице, која се налази у другој строфи.

Ово, међутим, није случајан изузетак. У песми се, наиме, почев од 
друге строфе, одиграва преокрет: наступа лирски субјект: Ја: „Ја сиђем 
усамљен у ноћ.”

После тога следе песникови искази, да би се у последњем стиху пе-
сме поновио последњи стих прве строфе. Тиме се ствара симетрија и 
песник се утапа у описани пејзаж.

Нов глас

За разлику од раних стихова Војислава Илића (в. горе песму Домови
ни), у песми Кад се угаси сунце нема више површних карактеристика и 
шаблона романтизма. Нема у њој усклика „ох!” и „ах!”, нема лаког ска-
кутања ритма.

Песма је у исти мах романтичарска и антиромантичарска: личи на 
велике песме оригиналног европског и српског романтизма, али не ли-
чи на песме шаблонског 
и епигонског српског ро-
мантизма (дакле нема ве-
зе с оним у шта се српски 
романтизам до Илићевог 
доба већ био претворио).

Вратите се сада песми и 
покушајте је  прочитати  
тако да повремено бацате 
поглед на приложену 
слику. Хм?  Шта видите на 
њој? Реализам или…?

Пронађите на слици оне 
еле  менте који нису реа
листички и размислите о 
томе зашто нису такви. По
кушајте одредити шта је 
њихова функција. надежда Петровић: Пејзаж са црвеним небом (1905)
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иЛићЕВ нЕО КЛА сици ЗАМ

Болешљив дечко (због богиња на лицу није могао да се удаљује од 
куће) повлачи се у очеву библиотеку и чита дивне велике приче о ста-
рим временима и јунацима. Одушевљавају га митови древних народа, 
грчка и римска митологија. (Војислављев отац, Јован Илић, био је пе-
сник, у почетку класицист. А знамо да су се класицисти угледали на ан-
тичку културу.)

Илићева омиљена лектира из детињства избија у први план – као 
снажан утицај на његово песништво – и тиме се у развоју српске поези-
је одиграва преокрет. Појавио се нови вид класицизма, који се обично 
спомиње као Илићев неокласицизам.

Враћањем у античко доба Илић је ухватио две муве истим махом: 1. 
побегао је од савремене стварности, 2. побегао је од отрцаног ритма ро-
мантичарске поезије. Другим речима: 1. утонуо је у један диван стари 
свет (уместо света „гомиле угњетача”), 2. користио је хексаметар (уме-
сто десетерца).

Тиме смо већ навели и две најбитније особине Илићевог неокла
сицизма:
Тема је везана за античке теме и ликове.
Форма је везана за типичне стихове античке поезије, првенствено 

за хексаметар.

„Ти БУ ЛО”
(1883)

Ова песма је посвећена једном од најславнијих античких књижевни-
ка. Тибуло (54–19. пре н. е.) био је римски лиричар, писао је љубавне 
елегије и песме о чежњи за идиличним сеоским животом и љубавном 
срећом.

У Илићевој песми видимо младог Тибула заљубљеног у… Ево:

Пред хладни Венусов1 кип, под сенком питоме ноћи,
Тибуло, квирит2 млад, зачуђен, застаде немо,
И чудни гледаше лик. На крилу одмора свога
Ромула вечни град спокојно, тихо је дремо;
А квирит стоји млад,
И с чудне статуе те сањиве не своди очи,
И гледа бајни рад. –
И зора сину већ, а он је стајао будан;
И снова тавна ноћ распусти чаробне власи,
А он је сневао сан – и прекор из сна га трже,

1 Венера (латински Venus): богиња љубави и лепоте у римској митологији.
2 Квирит: грађанин старог Рима.
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Кроз бурни, цели град, што тајни збораху гласи,
И он је чуо сам:
Несрећни Тибуло наш, богови нека га штите!
Он љуби хладни кам.

У свету је гужва и галама („Кроз бурни, цели град…), а Тибуло „љуби 
хладни кам” (камен, мрамор од којег је Венерин кип извајан).

на старну шалу: у кога је илићев Тибуло заљубљен? или, уместо „кога”, мо
жда треба да питамо: у шта је он заљубљен? 

Већ су и романтичари певали о идеалу лепоте, која је недостижна и 
остварива само у сну. Овде имамо специфичну верзију: идеал лепоте је 
остварен, не у сну, него у уметничком делу (у мраморном кипу).

То је класицизам (неокласицизам): вера у савршену форму – у са-
вршену уметничку форму. Штавише: вера у то да је савршена форма 
остварива само у уметности.

Класицистичка арс поетика

Ако Илићевог Тибула упоредимо с песником који је ословљен у Или-
ћевој револуционарној арс поетици Песнику (в. горе), уочавамо оштру 
разлику, чак изразиту супротност. Револуционарна песма захтева од 
песника да грми жицама своје лире, да теши старице и да њиховим си-
новима дели пламене мачеве а својом руком показује на гомиле угње-
тача. Тибуло би на регрутовању ратоборних песника био одбијен.

Антички Рим – Форум Романум, центар некадашње империје и целог тадашњег света
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„ОВи Ди ЈЕ”
(1888)

Овидија вам не треба представљати, знате га из уџбеника за 9. разред (стр. 
100). 

Биографски подаци

За Илићеву песму важан је податак да је Овидије био прогнан из Ри-
ма у Томи на Црном мору (које се тада звало Понт, лат. Pontus). Из Или-
ћеве биографије пак можда је важно знати да је песма датирана 15. де-
цембра 1888, пред Илићев одлазак у службу у Солун. Њему, који је због 

слабог здравља од детињства био 
везан за родну кућу, затим је као 
кафански човек био везан за бео-
градске кафане и друштво у њима, 
службени премештај у Солун могао 
је изгледати као одлазак у изгнан-
ство.

Песма је ваљда изникла из те 
клице. Али и овај случај сведочи о 
томе да значајна уметничка дела 
увек премашују конкретан повод 
свога настанка (ако је таквог пово-
да уопште било и ако је тај повод 
нама, читаоцима, уопште познат 
или га можемо наслутити као у 
овом случају). Илићева песма Ови
дије можда је почела да се рађа из 

песниковог утиска да се нашао у сличној ситуацији као прогнани Ови-
дије. Али песма се не исцрпљује у опису те паралеле; штавише, у самом 
тексту и нема речи о аутору (о Илићу).

Портрет упејзажу

Слично као у песми о Тибулу, Војислав Илић и Овидија представља 
„снимљеног” у једном тренутку: ухватио га је у самоћи, на обали мора 
у изгнанству. 

На суром далеком Понту, где борје столетно краси
Томитске пределе мрачне, у земљи магле и снега,
Публије1 замишљен седи. На харфу, поред њега,
        Сéде му пале власи.

1 Песниково цело име је Публије Овидије Назон (Publius Ovidius Naso).

илићева родна кућа у Београду (на Палилули)
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Вали суморно брује. Над сéдом његовом главом
    Орао одважно кличе, шуми и шири лет;
А кроз урвине снежне, гонећи страшнога вепра,
        Јуначки звижди Гет1.

И небо, земља и море, све се у магли скрива…
    И ветар, што с мора душе, уздише тихо с њим;
А сéди прогнаник, занет, тибарске обале2 снива,
       И с њима горди Рим.

Сунце се у магли гаси. А ветар звижди и тоне,
    И мразним крилима својим лелуја сéду влас,
И тихо дотиче струне, и струне суморно звоне,
        K’о умирући глас.

                               *

О горди, развратни Риме! Ти сузе видо му ниси,
Но зато он вечно живи, а вечна мумија ти си.
Царице векова тавних, где му је гробница света?
Под мрачним, суморним небом варварских и дивљих Гета.

Описан је предео, а у њему је смештен лик. Један слој текста делује 
као упутство неком сликару којег смо задужили да нам начини портрет 
прогнаног Овидија.

Визуелни слој је, међутим, проширен звучним.

Пронађите речи које означавају звук.

Најзад, уз дескрипцију Војислав Илић додаје рефлексију: мисаону 
допуну или коментар.

нађите оно место (или места) где је опис замењен размишљањем.

1 Гети су древни народ у околини Томија, познати по своме јунаштву.
2 Тибар – река која тече кроз Рим.

Томи (данас Констанца), место Овидијевог изгнанства на обали црног мора
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Садржај и структура

Песма је саздана од пет строфа. Прве четири имају исту форму, пета 
је другачија. Она је одвојена и звездицом. Прве четири строфе имају че-
тири стиха, пета има пет стихова.

Прве четири строфе су описне, пета је мисаона.
У описним строфама налази се Овидијев портрет смештен у пределу. 

То је, рецимо, двојна структура: портрет и пејзаж.
Свака строфа понавља двоструку структуру, у свакој видимо и пор-

трет и пејзаж.
Подела портрета и пејзажа по стиховима унакрсно је симетрична:

•	 у првој и трећој строфи је 1–2 пејзаж, 3–4 портрет,
•	 у другој строфи је 1 портрет, 2–3–4 пејзаж,
•	 у четвртој строфи 1 пејзаж, 2–3–4 портрет.

Ова подела изгледа као померање фокуса на портрет. У строфама с 
поделом на 2–2, редослед је оба пута пејзаж па портрет, дакле камера се 
помера из даљине ка Овидију. У строфама с поделом на 1–3, прво је по-
дела са већом пропорцијом пејзажа (друга строфа), а после је обрнуто, 
подела са већом пропорцијом портрета (трећа строфа).

Први блок (1–4. строфа) почиње пејзажом а завршава се портретом. 
Тиме се 1. у великом блоку понавља структура строфа симетричном по-
делом пејзажа и портрета (прва и трећа строфа), и тиме се 2. песников 
портрет смешта у непосредну додирну позицију са петом строфом у ко-
јој се, очито, исказује неки закључак.

Атмосфера

Основну суморну атмосферу песме пре свега одређује, наравно, њен 
садржај: Овидије је прогнан из Рима и чами у неком далеком и дивљем 
крају, усамљен и стар (сед). Довољно за тмурну и депресивну атмосфе-
ру, зар не?

Али песма (и свако уметничко дело) треба и да дочара – да оствари, 
да пробуди у нама, да нам понуди могућност да доживимо – оно што је 
у њеном садржају речено.

Погледајмо каквим средствима дочарава (и дочарава ли) овај текст 
атмосферу на коју упућује садржај песме.
Речи и изрази имају главну улогу (где би имали ако не у књижевно-

сти која је уметност речи).
Одмах у првој строфи засути смо таквим речима које снажно одре-

ђују атмосферу.

На суром далеком Понту, где борје столетно краси
Томитске пределе мрачне, у земљи магле и снега,
Публије замишљен седи. На харфу, поред њега,
        Сéде му пале власи.
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Налазимо се у пределу суром1, далеком и мрачном, то је земља магле
и снега, а јунак песме је остарео, матор, јер је сед, а у вези с њим се спо-
мињу само глаголи непокретности (седи) и падања, кретања од горе на 
доле (пале), који такође имају негативно, депресивно значење.

Низање речи које појачавају тужну атмосферу наставља се у следе-
ћим строфама: вали суморно брује, Овидије је опет сед, па се и небо и 
земља и море у магли скрива, ветар уздише, па је Овидије опет сед а сада 
је додато да је он прогнаник, сунце се гаси (опет у магли), ветар тоне (?) 
и има мразна крила, и лелуја опет седу влас, а струне суморно звоне и 
имају умирући глас.

Сакупимо и издвојимо: суром, дале
ком, мрачном, магле, снега, седи, пале,
суморно, сед, у магли, уздише, сед, прог
наник, гаси се, у магли, тоне, мразна, се
ду, суморно умирући.

Од укупно 83 речи (без везника) 20 
је оних које су емотивно снажне. То је 
четвртина, прилично велик број и ова-
ко чисто, само по себи. Но треба имати 
у виду да су те речи уткане у текст, и 
увек стоје у тесној вези са најмање јед-
ном речју испред или иза себе. (Овиди-
је је четири пута „сед”, предео је три пу-
та у „магли” итд.)

Ако уз сваку наведену емотивну реч 
додамо само једну, ону с којом је у ди-
ректној вези, и онда добијамо 40 речи, 
а то је већ половина од целог разматра-
ног текста. А значење речи, наравно, не 
зауставља се код речи непосредно ис-
пред и иза њих, него је цео текст једна 
тканина где престају могућности ста-
тистике и математике.

Сумарно можемо рећи да је Илић 
употребио јако много емотивно сна-
жних речи. Много више него што се у 
обичном говору користи. (Зато је песма 
– песма, а обичан говор – обичан говор.)
Звучни ефекти такође појачавају 

атмосферу, одређену у садржају. Погле-
дајмо само неколико примера, одмах са 
почетка песме:

1 Сур – боја олова или пепела, пепељаст, пепељастосив.

Овидијев кип у Констанци
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На суром далеком Понту, где борје столетно краси
Томитске пределе мрачне, у земљи магле и снега,
Публије замишљен седи. На харфу, поред њега,
        Сéде му пале власи.

Први стих писка и крчи – доминирају сугласници „с” и „р”. У другом 
стиху опет крчи „р” (пределе мрачне) и грца „г” (магле, снега).

Мало ниже видимо сличне низове: гомилање гласа „с” (све се у магли 
скрива, Сунце се у магли гаси), гомилање гласа „ш” (што с мора душе, 
уздише), комбинације гласа „р” с другим сугласником (мразним крили-
ма, струне, а струне суморно).

Бесмртност и пролазност

Пета строфа садржи сумирање. Одељак се отвара реторичним – врло 
наглашеним – ословљавањем Рима. Вокатив је праћен уводним ускли-
ком „О” и двоструким епитетом „горди, развратни”.

Епитети су негативни: Рим је горд (уображен, надмен) и развратан
(легло неморала, блуда).

Рим је у Овидијево доба центар света, град за којим и прогнани пе-
сник чезне: „А седи прогнаник, занет, тибарске обале снива, / И с њима 
горди Рим” (трећа строфа).

Овидије чами у самоћи и депресији зато што га је горди Рим одба-
цио. То је његова биографска несрећа.

Али вечност је на Овидијевој страни. Наратор песме (рецимо Воји-
слав Илић) говори из перспективе протеклих векова и историје, те из-
јављује да је у тим великим размерима Овидије надвладао некадашњу 
горду престоницу света:

Но зато он вечно живи, а вечна мумија ти си.

Рим је „вечна мумија” – мртвац који је неповратно мртав и никада 
неће ускрснути.

Овидије „вечно живи” – у свом делу, у својој уметности.
У песми Тибуло видели смо уметника заљубљеног у идеалну лепоту; 

његова је судбина да љуби кип од хладног мермера, јер идеална лепота 
постоји само у уметничком делу.

Сада видимо како песник, творац идеалне лепоте, досеже оно што је 
чак и великом Риму недостижно: бесмртност и вечни живот (то је ваљ-
да исто, али ми реченица овако звучи лепше, пардон).

Поводом ове песме можете размислити о односу појединца и историје, о 
великим историјским раздобљима и великим историјским личностима. Како 
видите њихове односе?
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„КЛЕ Он и њЕ ГОВ УЧЕ ниК”
(1892)

Ова Илићева песма постала је важна зато што се у њој налази стих 
„Све је само симбол што ти око види”.

У овој песми старогрчки политичар Клеон разговара са својим уче-
ником.

У првом делу песме ученик одушевљено слави лепоте света.
У другом делу песме Клеон изјављује да је све видљиво и чујно само 

симбол – чулна појава невидљиве суштине.
У трећем делу песме ученик тугује због оваквог објашњења онога 

чиме се он одушевљавао и очито не прихвата или барем не жели да при-
хвати оно о чему Клеон попује.

Све је само симбол што ти види око,
Све, што душу твоју и ведри и мрачи.
Симбол је и земља, и небо високо,
А суштина оно, што он собом значи.
Тавни вео ноћи или светлост Феба,
Звук, који се хори из празне даљине,
Одсев је истине, којој наћи треба
Правога имена, потпуне целине.
Јер што поглед види спрам светлости сјајне,
И све, што се косне нашег будног слуха,
То је спољни додир ове вечне тајне,
И општење њено и људскога духа.

Симболизам?

Чињеница је да Клеон изговара реч „симбол” и даје њено тумачење. 
На основу тога се говори о симболизму Војислава Илића.

А симболизам је (видећемо касније) главни песнички правац песни-
штва модерне.

На тај начин Илић заиста представља спону између романтизма и 
модерне.

[Напомена о симболизму: схватање о појави и суштини врло је старо, потиче 
из античке филозофије, нарочито Платонове, а налази се и у хришћанству. 
Симболисти нису „пронашли” ништа дотад непостојеће, само су ставили 
нагласак на ту идеју. Илић је могао да постане „симболист” и под утицајем 
старих грчких писаца. Али чињеница је да користи конкретно реч „симбол”, 
а не реч „идеја”, што би несумњиво упућивало на Платона. Уосталом, ником 
се не наноси штета ако се каже да је Војислав Илић био – барем донекле – 
симболист. Аферим.]
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иЛићЕ ВА ДЕ сКРиП ТиВ нА Ли Ри КА

Нов тип дескрипције

У песми Овидије главни лик је стављен у пејзаж. Песма је делом де-
скриптивна. Када би се из ње брисали стихови који се непосредно од-
носе на Овидија, остала би слика једног пепељастосивог предела пуног 
магле и снега, са борјем и морем које се суморно таласа, док у висини 
орао шири крила, а кроз урвине неки староседелац јури дивљег вепра. 
Но, знамо, у овом пејзажу седи Овидије.

Илић, међутим, има и чисте описне песме, дескрипције без ликова, 
односно – ако има ликова, они су само део пејзажа, као дивљи Гет у пе-
сми Овидије.

Поред песама са античким мотивима, најважнији део стваралаштва 
Војислава Илића представљају његове дескриптивне песме. И у њима 

се јавља нова тематика и нов песнички 
глас, који снажно утичу на развој српске 
лирике.

Истина, Илић није „измислио” лирску 
дескрипцију. Писали су описне песме и 
други песници пре њега. Можемо се се-
тити на пример Змајеве песме „Ох, како је 
сиво, тамно”.

Али Илићева описна лирика доноси 
битну новост. Код песника пре њега де-
скрипција је била само оквир и повод за 
исповедање. На пример код Змаја у пе-
сми „Ох, како је сиво, тамно”, после описа 
следи „суштина”, када песник каже: „А ја 
гледам кроз ту таму” (…) „Па то ми је сада 
лепо, / Па то ми је сада мило”.

У Илићевој дескриптивној лирици опис стоји сам за себе, нема ко-
ментара и исповедања везаних за слику.

То је објективна дескрипција.
Објективна дескрипција може бити бекство у пејзаж. (Као да каже: 

Пуна ми је капа овог вашег досадног и ружног и неправедног света! 
Одох ја, друшкани моји, у природу, а ви се сликајте.)

Јесте: у позадини наизглед реалистичког дела Илићевог песништва 
стоји романтичарски став бекства од света. Сликајући стварност пе-
сник бежи од ње! Као да каже да се то њега не тиче, њега не занима шта 
се види на његовом „снимку”.

Да ли то значи да у Илићевим описним песмама нема осећања и ат-
мосфере?

Таман посла. Има их, и те како. Погледајмо један пример.

надежда Петровић: Воденица (1901)
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„У ПО ЗнУ ЈЕ сЕн”
(1889)

Чуј како јауче ветар кроз пусте пољане наше,
И густе слојеве магле у влажни ваља до…
Са криком узлеће гавран и кружи над мојом главом,
Мутно је небо сво.

Фркће окисо коњиц и журно у село граби,
И већ пред собом видим убог и стари дом:
На прагу старица стоји и мокру живину ваби,
И с репом косматим својим огроман зељов1 с њом –
А ветар суморно звижди кроз црна и пуста поља,
И густе слојеве магле у влажни ваља до…
Са криком узлеће гавран и кружи над мојом главом,
Мутно је небо сво.

Нема сумње, све је реално, па ипак… Слика је сасвим конкретна, али 
од саме слике јача је атмосфера. Но погледајмо најпре саму слику. Одно-
сно, погледајмо колико слика има у песми.

Садржај и структура

Песма има три дела (или два): први, други и опет први, поновљен са 
мањом изменом.

У првом делу описан је шири видик, хоризонт датог предела. Димен-
зије су велике, досежу до неба и до краја пустих пољана. Сви елементи 
су делови природе, сва кретања припадају збивањима у природи: ту су 
ветар, пољане, магла, долина, гавран и небо.

У другом делу песме описан је сеоски призор, ужа околина посма-
трача. Димензије су скучене, досежу до кућног прага и области домаћих 
животиња (коњ, пас, живина). Сви елементи су делови људског живот-
ног простора, сва кретања припадају сеоској свакодневици: коњ се вра-
ћа с њиве у село,  види се убог и стари дом, старица храни кокошке, пас 
се мува по авлији.

Трећи део песме надовезује се на други део, почиње везником „а”, 
као да се каже: док се старица и пас баве живином, дотле „ветар сумор-
но звижди” итд.

У оквиру ширих димензија смештена је слика ужег предела.
Већу и мању слику повезује простор, а повезује их и иста атмосфера 

позне јесени (како стоји у наслову песме).
Но да ли је тачно да и у једном и другом делу слике влада иста атмос-

фера?
1 Пас сивозеленкасте боје.
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Атмосфера

Прочитали смо песму и – шта? Пали смо у депресију? Јесен је, и то 
позна, знамо да у то годишње доба обично пада киша, дува ветар, има 
магле и влаге а небо бива мутно (облачно). Покисао је коњ! А тек пас! 
Чудна ми чуда. Добро, сви више преферишемо пролеће, али кад би сви 
секли вене због сваке јесење кишице, за две-три године изумрло би чо-
вечанство.

Песма је дакле заиста објективна, ништа посебно, ништа узбудљи-
во? Неће бити. Песма је, напротив, тешка и тмурна, пуна депресије и 
помало апокалиптична. Као да је описана последња јесен, јесен целог 
света.

Сви елементи песме потичу из сеоског и пољопривредног живота, 
ипак нема сеоске атмосфере. Песма не говори о тешком животу сељака, 
него о животу који је суморан.

Емотивно обојене речи

Слика је наизглед објективна. Кази-
вач се додуше налази у песми и кори-
сти прво лице једнине („над мојом гла-
вом”, „пред собом видим”), али не ко-
ментарише оно што описује, не износи 
своја осећања.

Али су у наизглед објективан опис 
уткане емотивно снажне речи, које це-
лом тексту дају осећајни набој.

Ветар први пут јауче, други пут су
морно звижди, пољане су пусте, поља 
су црна и пуста, небо је мутно, коњиц 
је окисао, дом је убог и стари, живина је 
мокра. Додајмо да је и гавран црн и има 
непријатан крик: његово кружење над 
главом делује као кобни предзнак.

Звучност

Велику стилску улогу имају звуков-
ни елементи, гласови и њихове групе.

Звуковно је нарочито снажан сам 
почетак песме. Њу отвара реторични 
узвик „Чуј”, који  одмах одзвања у речи 
„јауче”, пресудној у одређивању атмос-
фере. Реч „јауче” звучи као имитација 
речи „чуј” а уједно и као имитација зву-

Војислављев брат Драгутин илић, песник 
и писац, аутор прве научнофантастичне 
драме у српској и светској књижевности 
(После милијон година, 1889)
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ка ветра („чуууј”). После речи „јауче” и почетна реч „чуј” добија призвук 
јаука, па се цео почетак песме претвара у јаук.

Чуј, како јауче ветар кроз пусте пољане наше,
И густе слојеве магле у влажни ваља до…

Почев од четврте речи, доминација гласа „ч” замењена је комбина-
цијом „т-р-з” (ветар кроз). Следе алитерације (пусте пољане, влажни 
ваља) и понављање гласова г-г, с-с, л-л-л (густе слојеве магле у влажни). 
Има звуковне сличности читавих речи (пусте – густе).

Још неке познате дескриптивне Илићеве песме

Међу описним песмама Војислава Илића доминирају песме са сумор-
ном јесењом и зимском атмосфером. Типични елементи су сутон и ве-
че, ветрови и магла, владајућа боја је сива, а стални атрибути су „сумо-
ран” и „тужан”.

Такве су песме Вече (1883), Зимско
јутро (1884) Сиво, суморно небо (1886), 
Подигни завесе тешке (1889), Кад се уга
си сунце (1893). Велики изузетак је пе-
сма Јесен (1883) која осликава јесен као 
паганску богињу у пуној помпи зрења.

ВЕР си Фи КА ци ЈА
Поред обнове тематике и тона, Воји-

слав Илић је обновио српску лирику и 
на пољу версификације.

Уместо десетерца – владајућег стиха 
романтизма – користио је хексаметре
и дванаестерце.

Ни један ни други нису нешто што 
још никад није било у српском песни-
штву.

Дванаестераца има и у народној по-
езији (мада ни издалека нису тако ка-
рактеристични за њу као десетерци и 
осмерци), а хексаметар су користили 
већ и српски класицисти.

Али после њих, у доба романтизма, 
сасвим је загосподарио десетерац, па су 
Илићеви другачији стихови зазвучали 
упадљиво. Рукопис илићеве последње песме
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иЛићЕВ ХЕК сА МЕ ТАР
Класични стих од шест стопа познат је нарочито као стих античких 

епова.
Илић је изградио шаблон који добро звучи и који остварује основне 

захтеве хексаметра: има шест стопа, а пета је увек дактил: тросложна 
реч са акцентом на првом слогу.

„На суром, далеком Понту, где борје столетно краси”

1 2 3 4 5
—∪∪

6

Ово је „идеалан” стих, таквих има много. Но има када дактил у 
петом слогу није толико чист. То су они примери када у петој стопи 
стоји тросложни склоп од више речи. Тада се правило богме нару
шава, поготово када је прва реч предлог или везник; тада у петој сто
пи уместо дактила стоји нешто друго, но свакако тросложна стопа:

„Фркће окисо коњиц и журно у село граби”

1 2 3 4 5
∪—∪

6

Број слогова

Држећи се доследно свог „изума”, Илић је писао хексаметре малтене 
увек исте дужине: стихове од шеснаест слогова: 3 + 3 + 2 // 3 + 3 + 2.

За оригинални облик хексаметра то није карактеристично. У кла-
сичном хексаметру број слогова може да варира од најмање 13 до нај-
више 18 слогова.

Зашто? Чиста математика.
У хексаметру има само стопе од четири море, то значи да долазе у 

обзир спондеј (два дуга слога) и стопе с једним дугим и с два кратка 
слога (најчешће дактил —∪∪ и анапест ∪∪—).

У петој стопи обавезно стоји дактил: стопа од три слога.
Ако су све друге стопе спондеји, онда имамо 5 х 2 + 3 = 13. Ако су пак 

све стопе тросложне (рецимо дактили), онда имамо 6 х 3 = 18 слогова.
У распону између могућег најкраћег и најдужег облика, хексаметар 

може да буде различите дужине: три дактила + један спондеј = 17, че-
тири дактила + два спондеја = 16, три дактила + три спондеја = 15, два 
дактила + четири спондеја = 14.

Код Илића, међутим, нема ове разноликости, његов хексаметар има 
увек шеснаест слогова. (Нисам проверио да ли баш без изузетака; ако 
их има, они потврђују правило. Илићево.)

Али упркос стабилном броју слогова, Илићеве песме у хексаметру 
нису монотоне. Песник свој хексаметар од шеснаест слогова скоро увек 
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комбинује са краћим стихом: с пентаметром (стихом од пет стопа) и с 
половином хексаметра, а често и једним и другим.

Тиме, баш насупрот монотонији, Илић постиже ритмичку и мелодиј-
ску разноликост својих песама.

нађите примере за скраћивање хексаметра у песми Овидије.

Римовање

Класични хексаметар није римован. Илићев хексаметар је римован. 
И то виртуозно.

Погледајмо сада из тог аспекта поново песму Овидије.

На суром далеком Понту, где борје столетно краси
Томитске пределе мрачне, у земљи магле и снега,
Публије замишљен седи. На харфу, поред њега,
        Сéде му пале власи.

Вали суморно брује. Над сéдом његовом главом
    Орао одважно кличе, шуми и шири лет;
А кроз урвине снежне, гонећи страшнога вепра,
        Јуначки звижди Гет.

И небо, земља и море, све се у магли скрива…
    И ветар, што с мора душе, уздише тихо с њим;
А сéди прогнаник, занет, тибарске обале снива,
       И с њима горди Рим.

Сунце се у магли гаси. А ветар звижди и тоне,
    И мразним крилима својим лелуја седу влас,
И тихо дотиче струне, и струне суморно звоне,
        K’о умирући глас.

                               *

О горди, развратни Риме! Ти сузе видо му ниси,
Но зато он вечно живи, а вечна мумија ти си.
Царице векова тавних, где му је гробница света?
Под мрачним, суморним небом варварских и дивљих Гета.

У овој песми од пет строфа налазимо чак четири различите врсте 
римовања.

У првој строфи су укрштене две двосложне риме.
У другој строфи се налази само једна рима, она је једносложна и об-

грљена.
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У трећој и четвртој строфи су укрштене две риме, по једна двосло-
жна и по једна једносложна.

У петој строфи су две парне риме, обе двосложне.
Риме, увек врло чисте и разнолике, појачавају мелодијску вредност 

Илићеве поезије.

ДВА нА Е сТЕ РАц

Поред хексаметра, Илић најчешће користи дванаестерац (или једа-
наестерац и њихову комбинацију).

Од песама које смо упознали у дванаестерцу су написане Маскенбал
на Руднику и Клеон и његов ученик.

Одломак из песме Маскенбал на Руднику:

И код нас овамо маскенбал се гради,
Позвати су стари, позвати су млади –
И одбор је склопљен. И већ ових дана
Позваћемо госте и са других страна.

Одломак из песме Клеон и његов ученик:

Све је само симбол што ти види око,
Све, што душу твоју и ведри и мрачи.
Симбол је и земља, и небо високо,
А суштина оно, што он собом значи.

Узмимо прсте (две руке и једна нога) и пребројимо: 12, 12, 12… без 
грешке.

Читајмо наглас и пазимо где су паузе. Затим читајмо у себи, пажљи-
во, и гледајмо где су смисаоне границе.

Гле: оне се поклапају: ритмичке границе су тамо где и смисаоне.
Где су оне конкретно?
На крају стихова (где су велике границе) и у средини стихова (мање 

границе).

И код нас овамо // маскенбал се гради

Због ритмичке и смисаоне границе у средини, после шестог слога, 
ово је симетрични дванаестерац (подељен је на два једнака – симе-
трична – дела).

Аха, симетрија! Симетрија – то је нешто супер. То воле и сликари и 
архитекти. Свака част.

Хајде да видимо има ли симетрије и у даљој подели дванаестераца, 
дакле унутар полустихова.



173

Ако је стих 6 + 6 = 12, онда би било јако лепо да буде скроз такав, да-
кле 3 + 3 + 3 +3 = 12.

Тога, међутим, код Илића нема.

Постоји и четворочлани симетрични дванаестерац. Где сте га срели? Помоћ: 
ренесанса, јадранска обала… (Уџбеник за 10. разред, стр. 17–18.)

Полустихови од шест слогова су разнолики (3 + 3, 4 + 2, 2 + 2 + 2).
Све комбинације су могуће изузев једне: на крају стиха и полустиха 

(у шестом и дванаестом слогу) не може да стоји једносложна наглаше-
на реч (дакле нема 3 + 2 + 1, 5 + 1 и томе слично).
Римовање може да буде парно (Маскенбал на Руднику) или укрште-

но (Клеон и његов ученик).
Због правила да у последњем слогу стиха не стоји једносложна на-

глашена реч, риме су двосложне.

Знамо да је симетрични дванаестерац главни стих мађарског романтизма. 
(Felező tizenkettes: Petőfi: János vitéz, Arany: Toldi. Војислав илић није знао 
мађарски (немамо податак о томе). ипак је замисливо да је мађарска књи
жевност утицала на њега. Како? (Помоћ: Змај…)

ВО ЈисЛА Ви ЗАМ

Војислав Илић је донео нов глас, нов тон, нов звук, нову тематику, 
а наступио је тим новостима у тренутку када је ситуација већ била са-
зрела за освежење и обнову: српска романтичарска лирика је већ рекла 
своје и вртила се у кругу понављања једног те истог.

Млада генерација је била жељна новог.
А када је у Војислављевој поезији добила оно што је и сама желела 

али није знала како да оствари, генерација младих песника је јурнула 
за Илићем.

Тако је тај талас српске лирике на крају 19. века добио назив „воји-
славизам”.

Као печурке1, ницале су дескрипције суморних пејзажа и брујали су 
дванаестерци и хексаметри.

Од њих, хексаметар није имао шансу да постане водећи национални 
стих; он је остао карактеристичан за неокласицистичку поезију Воји-
слава Илића.

Али дванаестерац је пустио корене и ступио на место десетерца као 
водећег националног стиха. Он ће бити доминантан и у наредном вели-
ком периоду: у песништву српске модерне.

1 Сад не мислим (само) на бит оркестре који су почетком 1960-их ницали по узору 
на Битлсе и имитирали њихову фризуру налик на печурку.
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алеКсашантић
(1868–1924)

Песник Мостара.
Романтичар под притиском реа-

лизма и модерне: покушавао је да 
се прилагоди реализму и модерној, 
али у души је остао романтичар, 
песник искреног изражавања сна-
жних и интимних емоција, родољу-
бља и љубавних осећања.

Живот

Рођен је у Мостару (Босна и Хер-
цеговина, највећи град Херцегови-
не). После завршетка трговинске 
школе у Трсту и Љубљани, враћа 
се у свој родни град и бави се испр-
ва вођењем књига у трговини свог 
покојног оца. Касније се укључу-
је у културни и друштвени живот, 
оснивач је и председник српског 
певачког друштва „Гусле” (1888), 
потпредседник мостарског подод-
бора „Просвјете” (1902). С Јованом 

Дучићем покреће мостарски часопис „Зора” (1896–1901). Током 1902. 
борави три недеље у Женеви, али га туђина не одушевљава. За време 
Првог светског рата затворен је као талац (Босна и Херцеговина при-
падају Аустрији, а Шантић је Србин по националности). После 1918. је 
члан Српског одбора у Мостару. Умире од туберкулозе.

Стваралаштво

1. Романтичарске родољубиве, религиозне и љубавне песме у стилу 
и тематском оквиру српске поезије из 1850–60-их година.

2. Социјалне песме о друштвеној неправди и тешком животу сиро-
маха.

3. Субјективне исповедне песме.
4. Источњачке песме с мостарским мотивима, спеване под утицајем 

севдалинке.

нађите могућност да погледате филм Мој брат Алекса (1991), у којем је жи
вописно приказана романтизована биографија Алексе Шантића.
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ШАн ТићЕ ВЕ РО МАн Ти ЧАР сКЕ ПЕ сМЕ

Тај део његовог стваралаштва данас је углавном заборављен. Да их 
је писао двадесетак година раније, српска поезија би имала још једног 
прилично доброг романтичара. Овако, Шантићеве романтичарске пе-
сме дошле су касно.

1. Родољубиве романтичарске песме Алексе Шантића лако може-
мо замислити на основу неких типичних наслова: Србину (1887), Пред
иконом Светог Саве (1888), Нови српски мач (1889), Пепео Светог Са
ве (1889), Хај, славно је Србин бити (1893), Српска мајко, уздамо се у
те (1893), О земљо моја (1905), Мајци свога народа (1907), Отаџбини
(1919), Песма Србији (1920).

Карактеристично је (а сада још говоримо само о насловима!) обаве-
зно истицање националног имена (Србин, Србија, српски народ, српска 
мајка), понављање сталних места 
родољубивог говора (земљо моја, 
српска мајко, свој народ, отаџбина), 
спомињање националних симбола 
(св. Сава, српски мач).

Све је то узето из колективне 
свести, сви ови елементи имају ја-
сно одређено значење ван песме 
(„пре” песме). Песников задатак је 
да их сложи и искаже поново – она-
ко како су их исказали већ многи 
пре њега.

2. Љубавне романтичарске пе-
сме Алексе Шантића испеване су у 
стилу народне поезије. То су сти-
хови о природи, пролећу, љубави и 
смрти. Ове Шантићеве песме тако-
ђе спадају међу закаснеле: Шантић 
иде стопама Бранка Радичевића и 
Јована Јовановића Змаја.

Наслови: Пролеће (1887), Звијезда јато (1887), Ружи (1892) итд. Ту 
спадају и његови песнички циклуси Сјенке (1897–98) и Гривна1 (1897), 
који подсећају на Змајеве Ђулиће и Ђулиће увеоце. Погледајмо почетне 
стихове Гривне:

1 Гривна – наруквица или огрлица.

Урош Предић: Херцеговачки бегунци (1889)

Купићу ти златну гривну,
Дивну
Гривну!
Нек се ниже, ружо б’јела,

Око твога грла б’јела,
Па кад скочиш, селе лака,
Нека чини цика, цака, 
Цика, цака.
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ШАн ТићЕ ВЕ сО ци ЈАЛ нЕ ПЕ сМЕ

То су песме о друштвеној неједнакости и неправди. У њима је изра-
жено песниково саосећање са сиромашним радним људима.

Тим својим песмама Шантић се надовезује на идеје Светозара Мар-
ковића и револуционарне песме Војислава Илића.

У песмама о тешком животу сиромаха испољава се Шантићева веза 
с реализмом. Та веза је тематска, јер је сликање живота сиромашног се-
љака главна тема сеоских приповедача српског реализма. У ову групу 
спадају Шантићеве песме Немилосном богаташу (1888), Ратару (1890), 
Вече на селу (1891), На убогом пољу (1905), Ми знамо судбу (1907) и ве-
ома позната песма о исељеницима Остајте овдје (1896).

„ВЕ ЧЕ нА ШКО ЉУ”1

(1904)

Садржај и структура

Тема је развијена у три корака, потом је затворена понављањем по-
четка.

Прва строфа даје слику вечерње панораме. У језички прилично оби-
чан опис поетску снагу уносе глаголи „спава” и „трне”, који су необични 
у вези с предметом на који се односе (спава пучина, трне зрак). Атмос-
феру наговештавају епитети „прохладни” и „црне” (мрак и хриди).

У другој строфи чује се звоно и појављује се пук (народ), окупљен за 
вечерњу молитву. Атмосферу одређују емотивни епитети: „боно” – то 
јест „болно” (звоно), „убог” – то јест сиромашан (пук), а томе се придру-
жује и именица „туге”.

1 Шкољ – мање острво, острвце.

Пучина плава
Спава,
      Прохладни пада мрак.
Врх хриди црне
Трне
      Задњи румени зрак.

И јеца звоно
Боно,
      По кршу дршће звук;
С уздахом туге
Дуге
      Убоги моли пук.

Клече мршаве
Главе
      Пред ликом бога свог
Ишту. Ал’ тамо,
Само
      Ћути распети бог.

И сан све ближе
Стиже,
      Прохладни пада мрак,
Врх хриди црне
Трне
      Задњи румени зрак.
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У трећој строфи видимо пук, људе како клече за молитву. Они су дати 
сликовито, у визуелно снажном изразу „мршаве главе”. Клечећи се мо-
ле богу. Али глагол „моле се” у овој строфи је замењен глаголом „ишту”. 
Заправо „просе” (капира читалац). Ова асоцијација – „ишту” дакле „про-
се” – припремљена је изразима „убоги пук” (сиромаси), „мршаве главе”, 
„уздахом туге”. Религиозна слика замењује се социјалном: народ што 
клечи за молитву, представља се као маса просјака који испружених ру-
ку траже да им се удели.

У четвртој строфи с малом променом поновљена је прва строфа.

У трећој строфи на молитву убогог пука не реагује нико: „само ћути распети 
бог”. Шта је значење ове слике?

Ритам

Песма има необичну структуру: строфе су од шест стихова, а они се 
деле у два једнака блока са следећим распоредом по броју слогова:

5
2
6
5
2
6 

Имамо увек две парне риме (1–2, 4–5) и једну обгрљену (3–6).
Али стихове од два слога можемо прочитати брзо, припојено уз пе-

тосложни стих испред њих, јер по значењу и реченичкој структури при-
падају тамо (изузев у другом делу треће строфе).

Спојени петосложни и двосложни стихови дају седмерце.
Из позадине ритма који нам нуди написани (штампани) облик пе-

сме, чује се и ритам смењивања седмераца и шестераца:

7
6
7
6

Пучина плава / Спава,
      Прохладни пада мрак

У том случају имамо једну обгрљену риму (2–4), а на крају првог и 
трећег стиха имамо игру речи плава – спава итд.

Да ли ова структура стоји у складу са садржином песме?
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сУ БЈЕК ТиВ нЕ ис ПО ВЕД нЕ ПЕ сМЕ

Мало психологије

Шантић се није осећао добро у своме добу. Био је испуњен ватреним 
родољубљем, а морао је да (у)види да је наступило доба у којем родољу-
бље више није водећа идеја уметничких стремљења.

На ту противречну ситуацију реаговао је на два начина: 1. побуном 
против стремљења свога доба, 2. тугом и меланхолијом, изражавањем 
осећања немоћи и узалудности.

„нА ША ПО Е Зи ЈА”
(1904)

Своје незадовољство духом времена у којем живи Шантић је изразио 
у својој песми – арс поетици.

Краљице моја, шта је с тобом било?
Гдје су ти силе, гдје је огањ свети,
Твој глас божански, што из душе лети,
И твоје мисли овјенчани зрак?
Зар твоје срце, твоје моћно крило,
Твој жарки полет и истину сјајну
И топле наде и љубав бескрајну
Окова тешки и дубоки мрак?

Мој народ тебе не познаје више.
Ти си му сада к’о кокета1 права
Што сваком милост и пољупце дава
И лажним блеском заварава нас;
Блиједо доба с твог чела брише
И задњи спомен ореоле твоје. –
Светлости неба погажене стоје
И твој пророчки следио се глас.

Како си јадна! Спутано ти крило
У маглу срља не знајући мету;
За лажни накит и за тоалету
Ти си све дала: истину и жар;
И сада си пуста, као што би било
Небо без сунца, зв’језда, зоре плаве;
У теби нема капи крви здраве, –
Умри! Ил’ снова дај светлост и жар!

1 Кокета – каћиперка, намигуша, жена која својим изгледом и понашањем све чини 
да се допадне мушкарцима.

Мостарски часопис „Зора”. Међу 
уредницима био је и Алекса Шантић. 
Украс: чиста сецесија!
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Мало чудна арс поетика! Песник не износи свој песнички програм, 
него критикује поезију свога времена. Но његова критика је изречена у 
облику набрајања оних врлина које недостају лирици, па се тако ипак 
наводе оне особине које Шантић захтева од поезије.

Захтевани елементи су следећи: „силе”, „огањ свети”, „глас божански”, 
глас што „из душе лети”, „срце”, „моћно крило”, „жарки полет”, „истина 
сјајна”, „топла нада” и „љубав бескрајна”.

У другој строфи се даје опис оновремене поезије, оне коју Шантић 
одбацује. Она је таква да је „народ не познаје више”, она је „кокета”, она 
„лажним блеском заварава”, њој одговара „блиједо доба”, она је „погази-
ла светлости неба” и она је ”следила пророчки глас”.

У трећој строфи се још оштријим гласом наставља куђење оновреме-
не поезије. Она је „јадна”, „крило јој је спутано”, она „срља у магли” и „не 
зна мету”, она „све даје” за „лажни накит” и „за тоалету”, она је продала 
„истину и жар”, и она је „пуста”, у њој „нема капи крви здраве”. На крају 
песме таквој поезији изриче се пресуда: „Умри!”

Где је ту Шантићева арс поетика? У негативу: права поезија је су-
протност од ове, описане у другој и трећој строфи, а требало би да буде 
опет онаква каква је некад била (како је описана у првој строфи).

А када је било то „некад”? Па пре него што је дошла ова поезија (без 
здраве крви), дакле – у доба романтизма.

„ПРЕТ ПРА ЗниЧ КО ВЕ ЧЕ”

(1910)

У тренуцима клонућа, када није веровао у могућност враћања онога 
што је минуло, Шантић је писао тужне, меланхоличне елегије.

Тема и структура

1. У претпразничко вече (касније ће се видети да је Бадње вече) уса-
мљени песник лежи у својој соби и пушта да га сећање повуче у про-
шлост (1–3 строфа).

2. У следећем делу (4–17) песник препричава некадашње божићне 
празнике проведене у породичном кругу.

3. Песма се завршава враћањем у садашњост и песникову самоћу 
(18–31), која се разбија песниковим разговором са својим песмама; оне 
замењују његов изгубљени породични круг.

Песма је упадљиво дугачка.
Ајој?
Не треба се уплашити: песма није тешка. У њој је све врло јасно и 

једноставно, изречено приповедачким стилом (наративно). Дужина је 
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потребна управо зато да би се могла испричати прича. (Средишњи део 
је четири пута дужи од уводног.)

Уместо песничких слика превладава фабула. Опис има функцију као 
у роману и приповеци: то је слика средине у којој се радња одиграва. 
На пример:

Сва окађена мирише нам соба.
Около жуте лојане свијеће,
Ми, дјеца, сјели, кô какво вијеће,
Радосни што је већ грудању доба. 

Приповедачки тон влада до краја песме, чак и када реалистички 
опис предаје своје место визији, када се песнику сопствене песме при-
чињавају као птице:

Сањам ли? Ил’ би ово јава била?
Из растворених листова и страна
Прхнуше лаке тице, кô са грана,
И по соби ми свуд развише крила.

Ни ова слика није ирационална, лако схватамо њено значење: пе-
сник нема никога осим својих песама.

Форма
Карактеристике форме ове песме одговарају њеном приповедачком 

(наративном) стилу.
Песма је у катренима (строфа од четири стиха) с једном обгрљеном 

и једном парном римом: абба.
Стих је једанаестерац, с поделом слогова на 5 + 6. Такву поделу по-

тврђује смисаона и реченичка подела, каткад јако упадљива, као у пр-
вом стиху: „Сјутра је празник. // Своју свјетлост меку”. Такође у другом 
стиху: „Напољу студен. // Пећ пуцка и грије”.

Једанаестерац је пак необичнији српском националном слуху него 
дванаестерац (не говорећи о десетерцу).

Тако се приповедачком садржају и тону не супротставља неки јак 
ритам. Смисаона и реченичка логика апсолутно надвладава ритмичку 
структуру. Песма се приближава прозном казивању. Чак и риме постају 
скоро неприметне. Музикални елементи песме, ритам и римовање, до-
пиру до нас само као нека дискретна музичка пратња из позадине.

Ради илустрације прочитајмо прву строфу написану у прозном об-
лику: „Сјутра је празник. Своју свјетлост меку кандило баца и собу ми 
зари. Сâм сам. Из кута бије сахат стари, и глухи часи неосјетно теку.”

Главна врлина ове песме је у обуздавању сопствене снаге. Као да је 
Шантић једном ногом притискао гас а другом кочницу. Истовремено.
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ис ТОЧ њАЧ КЕ ПЕ сМЕ с МО сТАР сКиМ МО Ти Ви МА

Рођен у Мостару и целим својим животом везан за тај град, Шан-
тић је написао читав низ песама везаних за специфични источњачки 
штимунг тога места.
Мостар је вишенационални градић: у њему живе Бошњаци, Срби и 

Хрвати (муслимани, православци и католици). У живописном пределу 
са чувеним мостом и источњачком архитектуром Мостар има веома 
леп изглед и врло упечатљиву атмосферу.

Мађарски сликар светског ранга Тивадар Костка Чонтвари (Csontváry Kosztka 
Tivadar, 1853–1919) има и више слика о Мостару. слика о мостарском ста
ром мосту (Római híd Mosztárban) настала је 1903. (Што се датума тиче, ла
ко је замисливо да су се Шантић и Чонтвари видели; штавише, Шантић је 
сигурно видео сликара где седи и мала. но, нема података о томе да су се 
можда упознали. – Али то не треба да нам смета: замислимо њихов сусрет 
и разговор уз кафу или у другим околностима. За тај рад треба да сазнамо 
мало више о мађарском сликару.)

Да ли је слика реалистичка (верна)? Потражите неку мостарску фотографију 
или – још боље – посетите тај велелепни градић.

Ко зна зашто, Шантић је свој родни град као песничку тему открио 
прилично касно, после тринаестак година књижевног рада. Онда је, 
међутим, одједном објавио цео циклус мостарских песама („Али-бегов 
севдах”, 1902), од којих је најпопуларнија постала Емина.

Тивадар Костка Чонтвари: Стари мост у Мостару (1903)
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„ЕМинА”
(1902)

Синоћ, кад се вратих из топла хамама,
Прођох покрај баште старога имама;
Кад тамо у башти, у хладу јасмина,
С ибриком у руци стајаше Емина.

Ја каква је, пуста! Тако ми имана,
Стид је не би било да је код султана!
Па још када шеће и плећима креће..
– Ни хоџин ми запис више помоћ неће!…

Ја јој назвах селам. Ал’, мога ми дина,
Не шће ни да чује лијепа Емина,
Но у сребрен ибрик захитила воде
Па по башти ђуле заливати оде;

С грана вјетар духну па низ плећи пусте
Расплете јој оне плетенице густе,
Замириса коса к’о зумбули плави,
А мени се крену бурурет у глави!

Мало не посрнух, мојега ми дина,
Но мени не дође лијепа Емина.
Само ме је једном погледала мрко,
Нити хаје, алчак, што за њоме црко’!…

Речник: алчак – који исмева другог, мангуп; бурурет – галама, гужва, свађа, 
неред; дин – вера; ђул – ружа; ибрик – бокал; иман – вера; имам – муслиман-
ски свештеник; селам – муслимански поздрав; хамам – турско купатило; 
хоџа – муслимански вероучитељ и свештеник.

Ово је најпознатија Шантићева песма с мостарским мотивима. Попу-
ларна је у певаном облику као кафанска песма.

По тематици и стилу, то је права севдалинка.

СеВДалиНКа— (од арапске речи која значи „љубавна чежња”) 
муслиманска градска народна песма настала у Босни и Херце

говини; то је певана песма, по језику словенска, по мелодији арап
ска, турска, источњачка; љубав се у њој јавља као неизлечива бол и 
недокучива тајна.

Тема је љубавна, у виду недостижне жене, узалудне чежње.
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У доба ренесансе опевање недостижне љубави било је јако распрострање
но, Како се зове тај песнички правац? (Помоћ: уџбеник за 10. разред, стр. 
12.)

Ситуација одговара теми: приказан је једнострани однос: младић 
види девојку, но она га не примећује.

Упоредите Шантићеву Емину с песмом Бранка Радичевића Девојка на сту
денцу. Пођите од саме ситуације и једноставних мотива: ибрик – крчаг, за
хватање воде… Које су сличности а које су разлике?

Амбијент је типично мостарски, 
с наглашеном источњачком атмос-
фером. Она се постиже помоћу ка-
рактеристичних слика и специ-
фичних речи. Одмах у првом стиху 
искаче реч „хамам”; та информаци-
ја – да се младић враћа из купатила 
– нема никаквог значаја за песму, 
но потребна је сама реч, турска, да 
би се на самом почетку песме баци-
ло светло на источњачки амбијент. 
Видимо слику баште, али не било 
какве, него баште старога „имама”, 
а у башти међу ружама и јасмини-
ма видимо девојку која носи ибрик 
(опет типична реч). Током описа 
песник је нашао прилике да упо-
треби још и речи као што су „иман”, 
„султан”, „хоџа”, „дин” и „селам”. 
(Укупно седам упадљивих турциза-
ма у првом делу песме.)

ВЕР си Фи КА ци ЈА

Шантић је у почетку писао у ти-
пичним стиховима српског роман-
тизма: у десетерцу и осмерцу.

После је преузео хексаметар Во-
јислава Илића, а писао је и дванае-
стерце, такође по узору на Војисла-
ва Илића.

Сумарно: Шантић је био претеча 
српске модерне, а неким својим 
песмама већ јој је и припадао.

Чонтвари: Пролеће у Мостару (1903)

стара разгледница из Босне и Херцеговине



Значај версификације

О важности версификације у развоју песништва говори Леон Којен, 
један од најпозванијих стручњака за српску метрику: 

„Када је Дучић 1911. године објавио Песме, или Ракић 1912. Нове пе
сме,њихова версификација већ је уживала мање-више канонски статус. 
Слично Змајевој и Костићевој почетком шездесетих или Илићевој по-
четком осамдесетих година 19. века, она је за непуну деценију прешла 
пут од смелог експеримента до прихваћеног модела, да би убрзо затим 
постала оспоравана и најзад напуштена конвенција. Књижевни исто-
ричари који описују смене песничких школа најчешће говоре о новим 
погледима на поезију, друкчијим филозофским или политичким иде-
јама, промењеним културним интересовањима, а тамо где им раскид с 
традицијом изгледа радикалан и о новом, суштински измењеном сен-
зибилитету. Разлике ове врсте углавном су неоспорне и сигурно је по-

требно указати на њих, али приликом 
смене песничких школа исто је то-
лико важно, ако не и важније, нешто 
друго.

Колико се раскид једне песничке 
школе с непосредним претходницима 
доживљава као радикалан, као да увек 
зависи и од односа између једног и 
другог система версификације. Свако 
би се вероватно сложио да су разли-
ке у сензибилитету између Војислава 
Илића и романтичарских песника ду-
бље од таквих разлика између њега и 
песника следеће генерације, Ракића и 
Дучића.” (Леон Којен: Студије о срп
ском стиху. Нови Сад, 1996. стр. 372.)

Пажња! Ово је одломак из једног научног 
текста, па га треба читати веома пажљиво и, 
можда, више пута. суштина је, међутим, ве
роватно јасна: аутор наглашава значај вер
сификације, другим речима: значај ритма и 
мелодије у песничком тексту. – Размислите о 
тој тврдњи. Прочитајте (наглас) некоико де
сетераца а затим дванаестераца. Опишите 
своје утиске о разликама. – најзад, покушајте 
објаснити зашто долази до промена у пес
ничком укусу, па се, услед тога, с времена на 
време смењује и версификација.
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насловна страница Шантићеве збирке 1895.







назив моДерне

– Имаш модерне патике!
– Модерне? Ти ме вређаш?
– Зашто вређам?
– Јер ако је нешто модерно, то је из 19. века!
– Нисам знао…
– Онда погледај наслов на претходној страници.

Јесте: после реализма наступамодерна. Тако се зове она фаза умет-
ности која се у западноевропским књижевностима јавља у другој по-
ловини 19. века, а у средњи и источни део Европе стиже почетком 20. 
столећа.

Кула оД слоноваче

Реалисти одлично сликају ствар-
ност. Али – чему?

Ово је суштинско питање модер-
не уметности.

Шта ће нам слика стварности 
кад имамо – стварност? Онај ко же-
ли да доживи стварност, не треба 
да гледа слике и чита романе, него 
треба да изађе на улицу или у шу-
му где може да гледа и доживљава 
стварност уживо (live).
Уметност треба да се бави оним 

што је иза стварности.
Стварност је само површина, а 

суштина се налази иза ње.
Стварност је јасна и очигледна, 

суштина је тајна и невидљива.
До стварности се може доћи посматрањем и анализом, до суштине 

се може доћи само инспирацијом, магијом, врачком и уметношћу.
Стварност припада науци, политици и свакодневици, суштина при-

пада уметности.
Сумарно: што даље од стварности, то ближе до уметности.

Каква је атмосфера града на приложеној слици? Да ли подсећа на штимунг 
да  нашњих великих градова?

Камиј Писаро: Булевар Монмартр (1898), Париз 
и у њему уметничка четврт Монмартр – колевка и 
средиште европске модерне
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Аристократизам уметности модерне

Одвраћањем од стварности, уметност понавља оно што се догодило 
већ у романтизму, када је уметност такође бежала од стварности.

Разлика је велика, суштина је иста.
Но има и нових елемената. У односу на романтизам, модерна умет-

ност је наглашеније аристократска. У њој се истиче да она није изгуби-
ла битку против стварности, јер такве битке и није било, пошто је умет-
ност високо изнад стварности а да би се могла с њoм наћи очи у очи.

Тако се рађа метафора „кула од слоноваче”. Уметност је нека виша 
сфера, коју стварност не може да досегне и дотакне.

Уметник је аристократ затворен у кулу грађену од најдрагоценијег 
материјала, од слонове кости (и то не било које, него само од кљове). 
[Слоновима је  у доба модерне претила опасност изумирања. Или ма-
совне крезубости.]

уметност раДи уметности

Извор аристократизма модерне уметности налази се у полазној иде-
ји да је уметност вреднија од стварности, јер досеже суштину која се 
налази иза површине.

Осим тога, модерни уметници су сматрали да је стварност не само 
површинска него досадна и ружна.

То је потврђивао и реализам, барем у очима модерних уметника:

– Ето ти још један роман о младићу који долази у Париз и прави ка-
ријеру барећи даме које се досађују поред богатог мужа.

– Да, али младић из мог претходног романа збарио је витку плаву-
шу, а овај дежмекасту гаравушу.

– Признајмо: разлика! Али суштина је… капираш: суштина је ипак 
иста.

аРТизам— (од латинске речи која значи „уметност”) настојање 
уметника да ствара таква дела у којима је упадљиво да су она 

уметничка творевина; зато се артизам одликује изузетном пажњом 
према форми.

Артизам уметности модерне

Филозофски расположени модерни уметници (који траже суштину 
иза површине) сматрали су да стварност не може бити савршена. Увек 
нешто засмета и поквари слику: сломи се грана, море избаци муљ, цве-
ће увене, човек подиже загушљиве градове, фабрике, лепе жене остаре 
(а тек ружне, а тек мушкарци!).
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Савршенство је могуће само у идејама и у машти.
И ту стижемо опет до уметности: уметност је једина таква област у 

којој је човеку дата могућност да уобличи идеју и машту.
Једино је уметност способна да створи форме у којима се изражава 

савршенство.
Јер за изражавање савршенства потребне су савршене форме. А у 

стварности нема савршених форми, оне су могуће само у уметности.
Тако се рађа метафора „уметност ради уметности”.

УмеТНОСТ РаДи УмеТНОСТи или лаРПУРлаРТизам —
(француски „l’art pour l’art”) истицање самосталности уметности, 

одбијање подређивања уметности било каквој другој функцији осим 
естетске (уметничке), негирање друштвених, идеолошких национал
них, моралних задатака уметности.

уметниК: ДенДи и боем

Ако се уметност одваја од стварности и свакодневице, онда и умет-
ник треба да буде нешто посебно, различит од свакодневних људи.

У том погледу опет постоји једна копча с романтизмом. сетите се неких ро
мантичара који нису живели као типични и свакодневни људи.

У другој половини 19. века појављују се уметници чудног изгледа и 
необичног понашања.

Сликари носе велике шешире и похабане сомотске јакне флекаве од 
боја, песници мотају око врата свилене мараме и дугачке шалове, носе 
рукавице упадљиве боје.

Неки је упадљиво негован и фино одевен, други је брадат и разбару-
шен; овај посећује скупе локале, онај се завлачи у крчме.

Онај је денди, овај је боем.
Денди пије шампањ и троши хашиш, боем цуга ракију и јефтино ви-

но. Денди живи (ако има од чега) у хотелу, боем у поткровљу.
Граница између њих може бити оштра (ако денди има пара), али мо-

же бити и претапања. Неко покушава да живи као денди, али мора да се 
потуца по јефтиним хотелима.

У сваком случају, битно је бити уметник, артист, посвећен свом пози-
ву, бити различит од свакодневног и бавити се нечим несвакодневним 
– уметношћу.

Песимизам и декаденција
Због одбацивања стварности и повлачења у кулу од слоноваче, мо-

дерна се одликује клонућем и песимизмом. Карактеристично располо-
жење модерног уметника је „светски бол”. 
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ДеКаДеНЦиЈа — (од француске речи која значи „опадање”) 
уметност која изражава стање духовног клонућа, песимизма.

Декаденција модерног уметника је, међутим, горда и аристократска. 
Свакодневни и просечни људи – ограничени и залепљени за површи-
ну стварности – уживају у свакодневним и површинским радостима. 
Уметник стоји изнад тога. Зато он није радостан и срећан, али то је не-
ко више духовно и душевно стање.

У прихватању душевне патње и прижељкивању лепе смрти не одра-
жава се пораз него тријумф истанчане душе над тривијалним светом.

царство лепоте

Мало филозофије

Одбацивањем стварности (кула од слоноваче, уметност ради умет-
ности), модерна уметност доноси један коренит раскид: раскид са 
основном идејом просветитељства – идејом побољшавања света.

Просветитељство је заступало идеју да се помоћу разума може ство-
рити разуман – дакле добар, идеалан – свет: Царство ума.

Уметност је у просветитељству схваћена као средство за стварање 
Царства ума.

Да ли се сећате које су биле главне идеје Доситеја Обрадовића?

Романтизам већ наступа као израз разочарања у водећу идеју про-
светитељства. Али романтичари само беже од стварности (у машту и у 
егзотику), или се боре за остваривање неке боље стварности (за наци-
оналну слободу, рецимо Петефи). Романтичари дакле или губе битку 
против стварности, али тиме не негирају стварност, или још воде битку 
против ње.

Уметници модерне имају другу тактику.
Они, заправо, не беже од стварности, него стварају нову стварност.
Уместо Царства ума, модерни уметници стварају Царство лепоте.
А стварање Царства лепоте могуће је само у уметности. Она умет-

ност која ствара Царство лепоте, треба да ствара савршено лепе форме. 
(Артизам, ларпурлартизам.)

Савршено Царство лепоте просечним духовима није доступно. (Ари-
стократизам.)

Царство лепоте не пружа могућности за свакодневне животне радо-
сти, њих се уметник модерне свесно одриче. (Декаденција, улепшана 
туга, узвишена туга, лепота туге.)
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стилсКи правци

Модерна уметност има следеће основне црте: посезање за суштином 
иза површине стварности, култ лепоте и савршене форме, декаденција.

Но зависно од тога на коју се од ових црта стављао акценат, у доба 
модерне је било више стилских праваца. Они су у суштини међусобно 
сродни, али имају и своје специфичности и посебне називе.

сиМ БО Ли ЗАМ
Водећи правац модерне био је симболизам.
Симболисти заступају основну идеју модерне – да поезија треба да 

буде израз тајанственог смисла постојања.
Одбацују реализам као сликање стварности и исказивање мисли. 

Уместо тога захтевају стварање атмосфере и указивање на такве ства-
ри које су неисказиве и тајанствене.

Симболизам се развио у француској поезији у другој половини 19. 
века, а касније се распространио – као најутицајнији стилски правац 
модерне – у свим европским књижевностима.

ПАР нА си ЗАМ
Стилски правац назван по Парнасу, брегу муза у грчкој митологији.
Парнасизам је нова верзија класицизма (неокласицизам) зато што 

поставља за циљ враћање античким формама и мотивима (као класи-
цизам на прелазу 18. и 19. века). И „стари” и „нови” класицизам (парна-

Пол Гоген: Одакле долазимо? Ко смо ми? Куда идемо? (1897). – Шта видимо на слици и шта 
значи њен наслов?
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сизам) полазе од убеђења да је у делима античке уметности била оства-
рена идеална и савршена лепота, изражена у идеалним уметничким 
формама. Парнасизам покушава да обнови те идеале.

Парнасизам се јавља у француској поезији у другој половини 19. века.
У српској књижевности је Војислав Илић писао песме са античким 

мотивима и са античком версификацијом, али можда (вероватно) неза-
висно од француског покрета (не познавајући француске парнасовце).

иМ ПРЕ си О ни ЗАМ
Првенствено сликарски покрет и посту-

пак. Назив потиче од француске речи која 
значи „утисак”.

Основна идеја импресионизма је та да 
уметност не треба да покушава да прикаже 
стварност у оном облику у каквом ствар-
ност постоји него онако како је људско око 
види.

А свачије око види другачије. Осим тога, 
не гледамо само очима, него и „душом”. За-
висно од нашег расположења, киша може 
да буде тужна или радосна.

У књижевности импресионизам значи 
бележење субјективних утисака и располо-
жења.

сЕ цЕ си ЈА

Покрет у ликовним уметностима и ар-
хитектури на прелазу 19. и 20 века. Назив 
потиче од латинске речи која значи „отце-
пљење”, „одвајање”).

Главне особине: претерана декораци-
ја, бујне и стилизоване форме из природе 
(цвеће, пузавице), осећајност, еротика, нео-
бичност.

Из историјске перспективе

Својевремено су ови правци изгледали 
самостални и међусобно различити. Гледа-
ни из историјске перспективе, међутим, ви-
ди се да су то само разне стране исте појаве, 
која се зове модерна.

Клод Моне: Импресија, рађање сунца
(1872)

Антони Гауди: Кућа Батљо (1905)
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ЕВРОП сКА МО ДЕР нА

ГЕ О ГРАФ сКА и ВРЕ МЕнсКА МА ПА

Почетак европске модерне рачуна се од наступа два француска умет-
ника, једног сликара и једног песника. Сликар је Пол Сезан а песник је 
Шарл Бодлер.

С Бодлером почиње симболизам и декаденса.
Године 1857. излази његово главно дело: збирка песама Цвеће зла. 

Та година је симболичан датум почетка модерне поезије.
Његови следбеници покрећу у Паризу часопис „Симболизам” (1880) 

и пишу поезију по његовом узору.
Осим Бодлера још три велика француска песника дају печат овом 

књижевном раздобљу: Пол Верлен, Артур Рембо и Стефан Маларме.
Њихово стваралаштво спада у последње три деценије 19. века.
У књижевности модерне водеће место припада француској лите-

ратури.
Главни књижевни жанр модерне је поезија.
У осталим европским књижевностима модерна се развија под фран-

цуским утицајем.
У средњем и источном делу Европе модерна се јавља у последњој де-

ценији 19. и на самом почетку 20. века.

Анри ФантенЛатур: За столом (1872). с леве стране Верлен и Рембо.
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шарлбоДлер
(1821–1867)

Живот

Рано је изгубио оца (1827) који 
је био љубитељ сликарства и сам 
сликар. Бодлерова мајка се преу-
даје за једног официра, којег мла-
ди Бодлер није подносио.  Предаје 
се кафанском животу и алкохолу. 
Пошто је 1839. избачен из лицеја, 
очух га шаље на дуже путовање у 
Индију (1841), одакле се враћа ис-
пуњен егзотичним визијама и по-
знавањем опијума.

После повратка у Париз заљу-
бљује се у младу мулаткињу (Жан 
Дивал, „црна Венера”), која беше 
глумица и „незванична” прости-
тутка у високим париским круго-
вима. С њом Бодлер упознаје виси-
не и падове љубави на бази необу-
здане страсти.

За појмове свога очуха Бодлер живи „скандалозно”, док у његовим 
очима очух и мајка оличавају конвенционалност грађанских вредности 
које он одбацује.

Живи као увек презадужен денди, одевен од главе до пете у црно 
(наводно и доњи веш му беше црн). Склон аристократским манирима, 
упознаје тегобе сиромаштва. Током 1848. учествује у уличним биткама 
на париским барикадама. (Према анегдоти, подстрекавао је устанике 
да стрељају његовог очуха.)

У париским кафанама и крчмама улази у кругове уметника, сликара 
и писаца, те и сам пише песме и приказе са изложби. Станује у париском 
у хотелу „Пимодан” (на острву Сен Луј) међу уметницима и предаје се 
уживању опијума и хашиша. Боловао је и од сифилиса. Умире у Паризу, 
после излива крви у мозак.

Стваралаштво

Главно Бодлерово дело је збирка песама Цвеће зла (1857). Књига се 
„због вређања јавног морала и пристојног владања” нашла пред пари-
ским судом. Она је вероватно најутицајнија песничка књига у светској 
књижевности.
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„цВЕ ћЕ ЗЛА”
(1857)

Цвеће зла је збирка песама или песничка књига. Састављена је, доду-
ше, од самосталних песама, али има јединствену композицију као цели-
на, као цела књига.

Песме су сврстане у циклусе, а и редослед циклуса има неку логику. 
Њихови наслови указују на тематске кругове и атмосферу ове знаме-
ните књиге: „Сплин1 и идеал”, „Париске слике”, „Вино”, „Цвеће зла”, „По-
буна”, „Смрт”.

Карактеристичан је и наслов целе књиге: он је важан елемент њеног 
садржаја. У њему се уочава контраст унутар једног неочекиваног спо-
ја: уз „цвеће” обично асоцирамо нешто лепо и пријатно, а овде је цвеће 
спојено са „злом”.

Француски оригинал  – Les Fleurs
du Mal – нудио би више могућно
сти за превод: опадање, несрећа 
итд. Мађарски превод наслова је 
A romlás virágai, а постоји и вари
јанта A rossz virágai. Које нам се 
свиђа више? имате ли неки свој 
тип за другачију верзију, што на 
мађарском, што на српском?

Песничка збирка као целина – 
компонована књига с неким посеб-
ним насловом као романи – после 
Бодлерове збирке постаје „обаве-
зан” обичај; не можемо рећи да пре 
Бодлера није било таквих збирки 
песама, али тај обичај није био ти-
пичан.

Бранко Радичевић издаје своје стихове под једноставним насловом Песме
(1847), а своју другу збирку такође под истим насловом и додатим бројем: 
Песме II (1851). Змај такође има збирку под једноставним насловом – по
новљеним три пута: Певанија (1879), Певанија I (1895) и Певанија II (1896). 
истина, Змај има другачије наслове. Како се зову две његове најпознатије 
песничке књиге?

Када већ мало упознате Бодлерово песништво, вратите се приложеној слици 
и покушајте схватити и протумачити илустрацију на левој страници. (Којем 
сликарском стилу припада ова графика?)

1 Сплин – досада, зловоља, нерасположење.

Цвеће зла – књига која је преусмерила развој 
модерне поезије
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„АЛ БА ТРОс”
После уводне песме Читаоцу и такође уводне Благослов, прва „пра-

ва” песма Цвећа зла је Албатрос – алегорична песма о птици и песнику 
и њиховој судбини у свету.

Докони морнари од забаве лове
често албатросе, силне морске птице
на путу немарне, тихе пратилице
лађе што над љутим вртлозима плове.

На даске од крова спусте их спутане.
Краљеви азура, невешти, збуњени
белим и огромним крилима, скуњени
машу к’о веслима на обадве стране.

Малочас прекрасан, а сад смешан, јадан
крилати се путник бори с оковима
с луле један морнар дува му дим гадан
у кљун, други му се руга скоковима.

Том кнезу облака и песник је сличан,
он се с буром дружи, муњом поји очи
али на тлу спутан и земљи невичан
дивовска му крила сметају да крочи.

Превод Божидар Ковачевић

Тема

Прве три строфе говоре о албатросу – којег морнари хватају на па-
луби брода и терају с њим шале. Четврта строфа говори у песнику и 
указује на његову сличност албатросу.

Но ова песма није права алегорија, него је само алегорична, јер се 
„говор о другом” на крају песме разрешава: није препуштено читаоцу 
да сам одгонета везу између изреченог и замишљеног.

Шта је алегорија? (Помоћ: уџбеник за 9. разред, стр. 21.)

Уосталом није тачно да се говори о нечем (о албатросу) а мисли се 
„заправо” на друго (на песника). Овде је реч (и) о албатросу!

Ја бих – кад би Бодлер мене питао – четврту строфу избацио! сувише ми 
је дидактична; песма би и без ње била јасна. истина, и ту има једна лепа 
слика – песник с дивовским крилима – за коју би било штета. Ко се слаже са 
мном а ко са Бодлером? 



197

Композиција

Сличност између песника и ал-
батроса је у томе што су они бића 
висине, али их судбина везује за 
ниске области. Њихова сфера је не-
бо, а окови их везују за земљу (па-
лубу).

Албатрос је „краљ азура”, „кри-
лати путник”, „кнез облака”.

Песник се с „буром дружи” и „му-
њом поји очи”.

Албатросе морнари „лове”.
За песника нема паралелне од-

реднице – ово се подразумева: ако 
су у свему слични, онда мора бити 
да је и песник „уловљен” у свету.

Сличност се развија кроз конкретна поређења:
– албатроси су „спутани” (2. строфа), а песник је, попут њих, такође 

„спутан” (4. строфа),
– албатроси су „невешти” (2. строфа), а песник је, слично томе, „не-

вичан” (4. строфа),
– албатроси скуњени машу „белим и огромним крилима” (2. строфа), 

песнику сметају „дивовска крила” (4. строфа).
Трећа строфа говори о томе како се морнари ругају заробљеном ал-

батросу.
За песника ни овај мотив нема детаљисану паралелу – и ово се под-

разумева (читалац зна и без тога да му је речено). После четврте стро-
фе читалац ће већ сам „написати” пету и схватити да је, као албатрос, 
и песник „малочас прекрасан, а сад смешан, јадан…” итд. – в. 3. строфу.

Стил

Прве три строфе имају углавном реалистички стил. У њему се пре-
тапају опис и нарација (причање): описује се море и небо, албатрос, 
брод и морнари, а прича се о лову морнара на албатросе и игрању мор-
нара с уловљеном птицом.

Уз углавном реалистички опис и реалистичку нарацију додају се пе-
снички стилски елементи с необичним спојевима речи: „краљеви азу-
ра”, „крилати путник”.
Четврта строфа има сликовит песнички стил. Уз основну изјаву да 

је песник сличан албатросу, придружује се развијена и сложена песнич-
ка слика.

Песничка слика је дата у облику визије са елементима фантастике, 
али њу лако „преводимо” и схватамо њен пренесени смисао.

Албатрос – усамљена птица у градском 
амбијенту. Каква је атмосфера слике?
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Визије су следеће: песник се „с буром дружи” и „муњом поји очи”. Ово 
читалац треба да предочи себи визуелно, иначе слика не постиже ефе-
кат (или само делимичан).

Фантастика је у следећем: песник има „дивовска крила” која му сме-
тају на земљи „да крочи”. Ово читалац такође треба да предочи као сли-
ку, да види песника како огромним крилима на леђима бауља париским 
булеваром и спотиче се о пролазнике и столице пред баровима итд. Без 
тога ефекат слике остаје окрњен.

Али читалац истовремено зна да Бодлер није имао крила, него та 
метафора значи само да је Бодлер…

…шта значи да песник има крила која му сметају да крочи?

„ВЕ ЗЕ”
Ово је Бодлерова арс поетика – и арс поетика модерне поезије, а уну-

тар ње арс поетика симболизма.
У овој песми се саопштава теза да иза површине стварности постоје 

суштинске и тајне везе – важније од свега онога што је видљиво.

Природа је храм где мутне речи слећу
са стубова живих понекад, а доле
к’о кроз шуму иде човек кроз симболе
ма што га путем присним погледима срећу.

К’о одјеци дуги што даљем се своде
у јединство мрачно и дубоко што је
огромно к’о ноћ и као светлост, боје
мириси и звуци разговоре воде.

Неки су мириси к’о пут дечја свежи,
зелени к’о поље, благи к’о обое,
– други искварени, победнички, тежи,

што у бескрај шире простирање своје,
као амбра, мошус, тамјан, раскош њуха
који пева занос чула нам и духа.

Превод Иван В. Лалић

Најчувенији је трећи стих прве строфе, који у једној другој верзији 
српског превода гласи овако: 

А човек ту пролази кроз шуме симбола.
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„Шума симбола” кроз коју човек пролази на овом свету – то је срж 
онога што је модерна поезија донела наступом Шарла Бодлера.

Прочитајте опет илићеву позну песму Клеон и његов ученик.

Шта је још речено у овој песми?
Реч је, како стоји у првој речи првог стиха, о природи. Али одмах за-

тим стоји изјава да је природа – храм! То нас упозорава да не похитамо 
у мислима ка просветитељству и неком научном усхићењу; насупрот, 
овде се наговештава нека мистична визија природе.

Мистичност природе потврђује се одмах, још у првом стиху: „где мут-
не речи слећу”. Контра просветитељству! Просветитељи су обожавали 
природу зато што је у њој све јасно и рационално. Сада Бодлер каже да 
нам природа шаље мутне речи.

Али немојмо очајавати и заборавити 
оно што је на почетку песме речено: да је 
природа храм.

О чему се дакле ради?
Мутне речи долазе из храма.
Светогрђе? Нипошто. Божје речи за 

обичне смртнике увек су биле загонетне.

Поновите шта знате о Мојсију и староза
ветним пророцима (уџбеник за 9. разред, 
стр. 113–126).

На овом месту улази у песму појам 
симбола. Симболи су шума, а човек про-
лази кроз њу. То је симбол симбола. У шу-
ми човек може да залута. Али на неком 
вишем нивоу све је то ипак неки систем.

У другој строфи се јавља „јединство”. 
Истина, оно је „мрачно и дубоко”: и једна 
и друга реч наговештава опасност; у томе 
се слажу са значењем „шуме”.

Даље сазнајемо да је то мрачно и дубо-
ко јединство „огромно”, и то не макар ка-
ко огромно, него „као ноћ и као светлост”.

Отворите Библију и књигу Постања. Чиме Бог почиње стварање света?

Метафора ноћи и светлости изражава свеобухватност: реч је о целом 
постојању, не само о природи него о свему што мислимо да припада по-
стојању. (Песник нам не набраја, него препушта нам да сами представи-
мо себи целину постојања.)

Хотел Пимодан (Париз, острво сен Луј) 
где су Бодлер и други уметници уживали 
наркотике
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Везе разних чула

У реду, али где су ту „везе”, наглашене у наслову песме?
Везе се налазе у огромном јединству свега (ноћи и светлости). Шума 

симбола није једноставна гомила (мноштво) него мрежа у којој је све 
међусобно повезано.

Песма већ од почетка говори о свеобухватним везама, али то нам по-
стаје јасно тек од друге строфе.

Доживљај да је све умрежено, песма дочарава набрајањем и повези-
вањем разних области чула.

Прво се чују „мутне речи” и „одјеци” (1. и 2. строфа) – чуло слуха.
Затим се виде ноћ, светлост и боје (2. строфа) – чуло вида.
Затим се појављују мириси (2. строфа) – чуло њуха.
Најзад, на крају друге строфе јасно се каже да „боје, мириси и звуци 

разговор воде”.
Даље се пак казују чудне ствари.
Неки су мириси зелени! А то није све, јер су зелени мириси још и об-

ли! (3. строфа.)
Најзад, на самом крају песме каже се, ни мање ни више, да њух – пева. 

(4. строфа.)

СиНеСТезиЈа— (од грчке речи која значи „саосећај”, „саосет”) 
активирање неког чула надражајем другог; у психологији се то 

зове секундарни осет. – У језику и књижевности: таква слика у којој 
се спајају две чулне области. Тога има и свакодневном језику, на при
мер у изразу „сладак глас”, „горко сећање”. У поезији је то једна од 
стилских фигура. нарочит значај добија у симболизму.

Још неке Бодлерове песме

„Химна Лепоти” – велико „Л” у наслову није правописна грешка: пе-
сник је писао тако, и у наслову и у стиховима, истичући Лепоту као ап-
солутну и највишу вредност. За њу каже да није битно да ли је лепота 
добра или зла, њена суштина – лепост као таква – стоји изнад морал-
них категорија. („Да ли си створ небески ил’ адски, свеједно, Лепото!”)
„Стрвина” – лепота (?) ружног и визија неминовне пролазности. Пе-

сничка храброст да се опише оно од чега људи одвраћају поглед. Пое-
зија је, међутим, толико моћна да успева да извуче лепоту и из таквог 
предмета.
„Путовање” – занос одласка у ново и непознато. Чежња напуштања 

стешњене стварности. На крају песме дозива се Смрт као симбол најве-
ћег и коначног путовања: дефинитивног одласка у Непознато.

У прозној књизи „Вештачки рајеви” даје исповест о доживљајима 
под дејством разних наркотика и описује њихове различите утицаје на 
човеков интелект и уметнички рад.
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полверлен
(1844–1896)

Живот

Скандалозни тип. Рођен у имућној 
грађанској породици у Мецу. Почиње 
студије права у Паризу, али се посве-
ћује литератури и боемском животу, 
кафани, алкохолу.

Жени се 1870, а после тога је ње-
гов живот скандал за скандалом.

Године 1871. упознаје генијал-
ног младог песника Артура Рембоа 
и заљубљује се у њега. Њихова веза 
је чудна чак и за појмове париског 
уметничког и боемског света. Вер-
лен туче своју жену па је напушта и 
не стара се о свом детету рођеном у 
међувремену. Рембо и Верлен одлазе 
у заједничко скитање у Белгију и Ен-
глеску. Једном приликом, када Рем-
бо изјављује да прекида везу, пијани 
Верлен пуца у њега револвером, због чега бива осуђен на две године 
затвора. У тамници постаје религиозан, пише песме о богу, а након из-
ласка посећује свог пријатеља Рембоа и покушава да га преобрати, али 
опет долази до свађе и туче, у којој Верлен извлачи дебљи крај.

Ради као наставник у Енглеској и Белгији. Живи као „свети боем”, ра-
запет између религиозног заноса и сексуалних порока и алкохолизма. 
Клечећи просјачи на углу пред црквом и пијан се тетура улицом од крч-
ме до крчме. Запуштен и одрпан, чупаве косе и разбарушене браде ли-
чи на просјака и лудака. Умире изнурен од алкохола и блудног живота.

Верлен није био узоран грађанин него кафански човек (в. слику на следећој 
страници). но таквих има подоста међу уметницима, чак и међу врхунскима. 
Код неких је то само поза, код других, међутим, осећамо да се ради о дубљим 
узроцима. Размислите о тој појави, о њеним узроцима и последицама.

Стваралаштво

Написао је много песама и објавио низ збирки. Био је један од најви-
ше цењених песника свога времена. Његову песму Песничка уметност
прихвата цела песничка генерација 1880-их година као манифест сим-
болизма.
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„ПЕ сниЧ КА УМЕТ нОсТ”
Програмска песма, без велике поетске вредности, али од огромног 

утицаја на развој модерне лирике.
У њеном првом стиху изречена је чувена лозинка „Музике пре и из-

над свега”.
Такође се може цитирати усклик: „Заврни шију речитости веће!”
А све је сумирано у завршној строфи која гласи овако:

Нек стих ти буде бура, авантура,
јутарњим ветром развејана,
од које цвату метвица и нана…
А све је остало – литература.

Ово је снажна поента, али можда јасније од ње изражава суштину 
двостих са краја друге строфе:

Ничег лепшег од песме сиве
где се Нејасно с Јасним спаја.

Спој нејасног и јасног у музици песме – мелодијска сугестија онога 
што се речима не може тачно и јасно изразити – то је захтев модерне 
поезије, то је арс поетика симболизма.

„МЕ сЕ ЧинА”
Унутрашњи пејзаж – дескрипција душе.

Пејзаж без премца, то је ваша душа 
Где иду љупке маске, плешу кринке1, 
А сви, док звонка лаута се слуша, 
Као да су тужни испод чудне шминке. 

Премда у песми сетно им трепере 
Победна љубав, живот дневног сјаја, 
У срећу као да немају вере, 
А песма им се с месечином спаја.

Са месечином и тужном и лепом 
Од које птице сањају у борју 
И водоскоци у заносу слепом 
Јецају, витки у своме мраморју.

Превод Иван В. Лалић

1 Кринка – исто што и маска, крабуља.
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У човековој души све је несигурно и нејасно, све је под маском – ни-
шта није оно чему се представља. По томе, унутрашњи предео људске 
душе сличан је пределу на месечини.

У души – као по месечини –  само се слуте облици и везе између не-
јасних детаља.

Ту је све могуће, маске су 
љупке, маскиране фигуре 
плешу, чује се музика, у песми 
трепери победна љубав.

Али, опет као на месечини, 
у души је стрепња да је све то 
само пролазна варка: „У срећу 
као да немају вере”.

Зато је месечина – то јест 
душа – истовремено тужна и 
лепа (3. строфа). Спој туге и 
лепоте визуелно представља 
завршна слика водоскока који 
јецају, заробљени у свом мра-
мору.

Зашто се може рећи да је 
ова песма симболистичка?

Зато што је препричавање 
њеног садржаја (в. горе) стра-
ховито нетачно; а нетачно је зато што се садржај симболистичке песме 
не може (тачно) препричати.

И симболистичкој песми је речено тачно оно што је речено у њој – 
онако како је речено. Садржај симболистичке песме је она сама.

Песник није хтео да каже да је душа као предео на месечини, него је 
хтео да каже да је душа предео на месечини. Није исто!

„ЈЕ сЕ њА ПЕ сМА”
У овој песми Верлен најуспешније остварује оно што је у арс поетици 

Песничка уметност захтевао: „Музике пре и изнад свега”.
Садржај: лирски субјект чује „виолину јесени” (1. строфа), и тада се 

сећа давних дана (2. строфа), и осећа се као свели лист ношен ветром 
тамо-амо (3. строфа).

Тај садржај није претерано богат нити је сложен. То је више само јед-
но расположење и атмосфера.
Форма: главну снагу песме чини њена мелодија. Стихови су необич-

но кратки и необично снажно римовани: риме су чисте и, због краткоће 
стихова, близу једна другој, што повећава њихову звучност (сазвучје).

Верлен у кафани (фотографија)
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Занимљиво је видети (послушати) оригинал и неке успеле преводе:

Chanson d’automn

Les sanglots longs
des violоns
   de l’automne
blessent mon coeur
d’une langueur
   monotone.

Tout suffocant
et blême, quand
   sonne l’heure.
je me souviens
des jours anciens,
   et je pleure...

Et je m’en vais
au vent mauvais
   qui m’emporte
de çà, de là,
pareil à la
   feuille morte...

Őszi chanson

Ősz húrja zsong,
jajong, busong
  a tájon,
s ont monoton
bút konokon
   és fájón.

S én csüggeteg,
halvány beteg,
   mig éjfél
kong, csak sirok,
s elém a sok
   tűnt kéj kél.

Óh, múlni már,
ősz! húllni már,
   eresszél!
Mint holt avart,
mit felkavart
   a rossz szél...

Tóth Árpád fordítása

Jесења песма

Из полутмина
плач виолина
  јесени
продире до срца
чамом која грца
  сред сени.

Мори ме јад
и бледим, кад
  куцне трен,
сетим се рана
и давних дана,
  па илачем, мрем.

И носи ме љут
ветар на пут
  по свету белом,
тамо-амо,
слично само
  листу свелом.

Превод ДанилоКиш

Јесен у Паризу. – Упоредите атмосферу песме и слике.
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артур рембо
(1854–1891)

Свако нека погледа свог разредног друга: 
пљунути Рембо!

Можда не по изгледу, али по годинама.
Јесте! Рембо је ваш вршњак – поезијом се 

бавио између своје шеснаесте и деветнаес-
те године, потом је гледао нека озбиљнија
посла: отишао је у Африку да копа злато и
тргује оружјем.

Живот

Генијални дечак рођен је у Шарлвилу. 
Пошто му је отац напустио породицу, Рембо 
одраста уз мајку.

Са својих петнаест година задивљује 
професоре својим латинским песмама, а већ 
идуће године пише своју песму Офелија –
која је данас матурска теза на целом свету!

Одлази у Париз где упознаје песника 
Пола Верлена који се заљубљује у генијалног младића. Обојица се бацају
у париски боемски живот. Њихова веза је пуна скандала (в. Верленову
биографију).

Авантура двају песника завршава се пуцњавом 1873. Још исте го-
дине Рембо приводи крају своје последње дело и заувек окончава свој 
књижевни рад.

Одлази у скитање. Бави се трговином и откривањем непознатих 
делова Африке. Умире у Марсељу од тумора у нози.
Постати видовит. Определивши се за песништво, млади Рембо 

одлучује да постане видовит.

Одлуку Артура Рембоа да постане видовит повежите с главним циљем мо
дерне, пре свега симболизма.

Пут до видовитости Рембо замишља овако: „Песник постаје видовит 
помоћу дугог, огромног и смишљеног растројства свих чула. Свим об-
лицима љубави, патње, лудила, он истражује сам себе.”

Рембо се баца у вртлог париског боемског живота, упушта се у хо-
мосексуалну авантуру с Полом Верленом да би искусио – како каже 
– све облике „љубави, патње, лудила”. За разарање чула користи сва 
могућа средства надражаја: алкохол, хашиш, секс, мирисе, несаницу, 
верски занос, читање мистичних књига, скитњу. Песник, каже Рембо, 
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„истражује себе”; ако је он сам просечан и досадан, створиће просечну 
и досадну поезију. Ако жели да донесе песничке вести из Раја и Пакла,
треба да се вине у Рај и да сиђе у Пакао.

Стваралаштво

Стихови. У почетку пише стихове. Прихвата утицај свих песнич-
ких праваца од античке класике преко романтизма до модерне (њему 
савремене) лирике Бодлера и Верлена. Ма колико генијалан, Рембо је 
млад и неискусан песник, без оклевања граби све што му се чини погод-
ним да изрази оно што жели – а жели да изрази неизразиво! Свеједно 
му је како ће уобличити своје визије и слутње.
Песничка проза. На једном степену обавезе стихова – ритам и риму 

– осећа као стегу и препреку слободног изражавања. Од тада пише пес-
ничку прозу. То је мешавина размишљања и песничких визија, слика, 
халуцинација. Наслови тих његових књига указују на садржај и карак-
тер тих текстова: Писма видовитог,Илуминације1,Сезонаупаклу.

„ОФЕЛиЈА ”
Подужа песма, једна од првих песникових остварења. У њој се осећа 

утицај књижевне лектире: Офелија је јунакиња Шекспирове драме 
Хамлет.

Да ли се сећате овог лика? Офелија је заљубљена у Хамлета, који – тражећи
истину о смрти свога оца – из тактичких разлога глуми лудило. Тада, мислећи 
да је Хамлет заиста полудео, Офелија стварно скреће с ума, меша живот и 
сан, пева песме о цвећу и плете венце које ставља себи на главу, те пада у
реку, а док је вода носи, она и надаље пева у заносу. 

Код оваквих књижевних остварења увек се поставља питање – да ли 
је за разумевање (доживљавање) овог дела потребно познавање оног 
другог на које се ово ослања.

Наравно, за потпуно разумевање је неопходно познавање предлошка.
Ипак, за основно разумевање једног књижевног дела не би требало да 
буде потребно ништа ван текста који је пред нама.

Тема и садржај

Песма казује отприлике ово: била нека Офелија која је полудела и
утопила се у реци (први део песме), у љубави и слободи (други део пес-
ме), а сада долази  у ноћно доба преко звездане пруге.

Шта ће нам овде Шекспир и Хамлет? Све је јасно и без њих. Истина, 
нећемо разумети завршетак треће строфе другог дела песме: „…леп 

1 Илуминација – раскошно осветљење, светлосни декор, ватромет.
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бледи витез један, / Јадни лудак, немо седе до твог крила”. Тачније, и 
ово ћемо разумети, само нећемо знати да је то Хамлет. Врло важно?

Немојмо одлучити. Односно: пустимо нека свако одлучи сам по свом 
нахођењу.

Но један детаљ још свакако треба да уочимо. (А он може да упливише
нашу одлику.)

Реч се налази у завршном делу песме. (То је трећи део од свега једне 
строфе, за разлику од другог и трећег дела у којима има по четири
строфе.)

На почетку завршне строфе наступа песник:

А песник каже…

О чему се ради?
Све је ово у вези са Офелијом занимљиво и узбудљиво, али… Без 

песника – ништа од тога! Офелија „већ вековима тако плови” и „преко 
звездане пруге долази ноћу” само зато што песник тако каже.

Сад би само требало знати – који песник: Шекспир или Рембо? Ло-
гично: обојица. Али ако гледамо кон-
кретно ову песму, онда – Рембо! 

Офелија постоји већ у Шекспиро-
вој драми Хамлет.

Али ова Офелија која преко звезда-
не пруге долази ноћу да тражи цвеће 
што је брала а људи тада виде на во-
ди њене велове дуге – та Офелија по-
стоји само од настанка ове песме Ар-
тура Рембоа.

Стилско сврставање

Офелија је симболистичка песма:
описујући судбину утопљенице која 
је у лудилу и у смрти пронашла љубав 
и слободу, симболизира суштину која 
се налази иза и изван стварности.

Но Офелија је истовремено и пар
насистичка песма, јер је написана на 
основу једног познатог књижевног 
мотива, што значи да се песник ос-
лања на образовање и на људску кул-
туру, што је  за парнасовце било ос-
новно полазиште.

Винсент ван Гог: Сеоски пут у Прованси
(1890)
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„сАМОГЛ Асници”
Сонет је написан у душевном стању „растројства чула”: слова песник

види као боје.
А слова су, знамо из граматике, знакови гласова. Тако се заправо 

ради о вези акустичког и визуелног, о гласовима (како у наслову пише: 
о самогласницима).

А црно, Е бело, И рујно, О плаво, 
У зелено: тајна рођења вам ту је: 
А, црн космат појас муха што блиставо 
Над свирепим смрадом купе се и зује,

Затони сене; – Е, копља гордих санти, 
Белина чадора, цвеће зањихано; 
И, крв испљунута, смех што гневно 
пламти 
На уснама лепим, у кајању пјаном;

У, дрхтање кружно божанствених мора, 
Спокој пашњака и стада, спокој бора 
Које алхемијом стичу учењаци;

О, врховна Труба, пуна цике луде, 
Мир којим Анђели и светови блуде, 
– Омега, Очију силних модри зраци! 

Превод НиколаБертолино

Бодлер је већ говорио о „везама” разних
чула. Подсетите се његове песме и упо
редите је са овом.

После изједначавања појединих 
самогласника с појединим бојама, 
Рембо даје коментаре и развија
слике из слова/гласова/боја.

Црно „а” је рој муха, бело „е” је санта леда, чадор и цвет, црвени „и” 
је крв и смех усана намазаних кармином, зелено „у” је море и пашњак, 
плаво „о” је небо где су анђели.

Занимљиво је приметити да се у првој строфи при набрајању и из-
једначавању самогласници ређају по азбучном реду, док у развијању
коментара песник на једном месту одступа од азбучног реда.

Где је одступање од азбучног реда и шта је узрок и сврха тог потеза?

Винсент ван Гог: Ноћна кафана (1888). на 
слици је париски трг Монмартр, који је – осим 
Монпарнаса – био центар модерне уметности.
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„ПиЈАни Б РОД”
Подужа симболистичка песма: пијани брод је симбол свега онога у

чему је Рембо видео пут до видовитости. Односно, пијани брод је сим-
бол постигнуте видовитости.

Из описа пијаног брода сазнајемо да видовитост није стање неке 
мудрости, неке рационалне зрелости, него насупрот: то је хаос неогра-
ниченог чулног доживљаја целог постојања.

Зато је брод пијан, језди морима у стању заноса и прима све утиске 
и утицаје, упија суштине свега што сусреће на том лудом (пијаном)
путовању без циља и намере конкретне.

Слика је изграђена на темељу конкретног, реалистичког језгра: брод 
је однела бура и узвитлана вода је сломила кормило, те лађу бацају
таласи.

Бура ме повери своме благослову.
И, лакши од чепа, играо сам сврх вала
Које и колевком за мртваце зову,
Ноћима, не жалећ глуп поглед ферала1!

Слађа но јабука за грло дечака,
Јелову ми љуску проби зелен-вода,
Мрље ми од вина и од избљувака
Испра, сломи котву и кормило брода.

Бура и слом кормила су у обичном случају – катастрофа.
Али ово није обичан брод и ово није обичан случај. За овај брод је 

бура –благослов, а сломљено кормило је – слобода.
Следи подужи опис лутања пијаног брода.
Суштина је сажета у следећој строфи:

Знам небо што муњом се цепа; стуб воде,
И ударце вала, и струје; знам вече,
Зоре, што к’о народ голубљи се роде,
И видех што човек ван сна видет неће.

Од неба до земље (пардон: воде… ради се о броду), од вечери до зоре 
– цео свет и све на свету обухвата скитање пијанога брода.

Све је доживео, разумимо добро: СВЕ – и оно што се доживљава само 
у сну. Брод је видео и оно што се види само у сну: „ видех што човек ван 
сна видет неће”.

Пијани брод је видовит – у пијанству се види оно што се трезном не 
указује.

То је видовитост, то је симболизам, то је модерна поезија.
1 Ферал – фењер.
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ЈОШ нЕКи З нАЧАЈни П Есници Е ВРОПсКЕ  МОДЕРн Е

стефан маларме
(1842–1898)

Француски песник, прво парнасовац па симболист, 
затим заступник затворене и чисте поезије: по ње-
говом схватању чиста поезија треба да буде лишена
предмета и садржаја, њен једини материјал треба да 
буду само речи. Једна од његових познатијих песама
је Лабуд, у којој је описан лабуд на залеђеном језеру, 
спречен чак и да отпева своју последњу – лабудову –
песму (симбол песникове спутаности у стварности). 
У песми Морски поветарац изражава чежњу одласка.
У песми Уздах описује водоскок чији млазови узалуд 
сукљају увис, најзад ипак падају у базен.

антун Густавматош
(1873–1914)

Хрватски песник, водећи лиричар и новелист хр-
ватске модерне, боравио пет година у Паризу и под 
француским утицајем развио се у модерног песника. 
Као аустроугарски војни бегунац живео је дуже у Бео-
граду, где се дружио са српским књижевницима и писао 
критике о њиховим делима. Његова најпознатија
приповетка Цвијет са раскршћа говори о неспојивој 
разлици између идеала и стварности (главна јунакиња
је једна лепа слепа девојка). У његовој лирици издваја 
се дескриптивна и симболична песма Јесење вече (у 
којој се усамљени јаблан јавља као симбол усамљеног 
уметника).

Оловне и тешке снове снивају
Облаци над тамним горским странама;
Монотоне сјене ријеком пливају,
Жутом ријеком међу голим гранама. 

Иза мокрих њива магле скривају
Кућице и торањ; сунце у ранама
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Мре и мотри како мрке бивају
Врбе, црнећи се црним вранама. 

Све је мрачно, хладно; у првом сутону
Тек се слуте цесте, док не утону
У даљине слијепе људских немира.

Само горди јаблан лисјем сухијем
Шапће о животу мраком глухијем,
Као да је самац усред свемира.

У песми Утјеха косе говори о лепоти смрти као ефикасном начину
бекства од ружне стварности.

Гледао сам те синоћ. У сну. Тужну. Мртву.
У дворани кобној, у идили цвијећа,
На високом одру, у агонији свијећа,
Готов да ти предам живот као жртву.

Нисам плако. Нисам. Запањен сам стао
У дворани кобној, пуној смрти красне,
Сумњајући да су тамне очи јасне
Одакле ми некад бољи живот сјао. 

Све баш, све је мртво: очи, дах и руке,
Све што очајањем хтједох да оживим
У слијепој страви и у страсти муке,

У дворани кобној, мислима у сивим.
Само коса твоја још је била жива,
Па ми рече: Мируј! У смрти се снива.

За схватање модерне поезије значајна је његова арс поетика Младој
Хрватској, у којој Матош износи идеје аристократскогартизма и сим-
болизма:

Наш укус само риједак дојам бира 
И мрзи све што сличи фрази ипози. 
Тек изабраном срцу збори лира 
И није пјесма коју вичу мнози.

Наш стих је живот који душу свира. 
Што може рећи проза, дајмо прози, 
А строфа треба магијом да дира
И буди у нама оно гдје су бози.
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У вијеку, када „мисли” свака шуша, 
Ми, нимфолепти1, складно осјећајмо, 
Јер циљ је свему истанчанадуша.

Љепоти чистој химну запјевајмо, 
Божански Сатир кад нам милост даде 
За цвјетни ускрс хрватске Плејаде!

рајнер маријарилКе
(1875–1926)

Немачки песник, често говори о усамљености, о бесциљн-
ости и безнадежности. Пример: Љубавна песма:

алеКсанДар алеКсанДрович блоК
(1880–1921)

Руски симболист, пева о мистичним доживљаји-
ма и тежњи за недостижним идеалом. Под утицајем 
друштвених превирања у царској Русији почетком 20. 
века окреће се стварном животу, а о совјетској револу-
цији (1917) пише поему Дванаесторица (1918), чији 
наслов упућује на дванаесторицу апостола (Исусових 
ученика и пратилаца) у Библији, али овде се ради о ре-
волуционарима.

Револуција и религија – неспојиве супротности или узајамни 
катализатори? (сетите се какав је у том погледу био мађаркси 
песник Ендре Ади.)

1 Нимфолепт – онај који се заноси нимфама (грчким вилама), женственошћу као 
симболом лепоте.

…али, ипак, све што 
додирне
нас двоје
ко гудало нас
некако спаја
које из двеју струна
један мами глас.

На ком смо инструменту?
Ко нас сатка?
И који ово свирач држи нас?

О, песмо слатка.

Превод Бранимир
Живојиновћ
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сРП сКА МО ДЕР нА
Српска модерна је настала под француским утицајем.

немојмо туговати: исти је случај и с мађарском и хрватском модерном. Шта
више, и у другим раздобљима имамо исту ствар: праћење страних модела. 
Западних или не западних! наведите примере, почев од средњег века.

Истина, кувало се нешто и на домаћој кухињи: Војислав Илић је пи-
сао ствари које наговештавају модерну или чак припадају њој.

Али модерна у правом и чистом облику јавља се у српској књижевно-
сти тек почетком 20. века – после одлажења неких песнички надарених 
српских младића на школовање у Париз.

Париз, Париз, Париз!
Као магнет, привлачи тај град 

младе духове из источног дела Ев-
ропе. Изложбе и кафићи, импресио-
низам, омнибус, плакати и канкан! 
Верленов портрет и чарапе плеса-
чица – у животу и на Дегаовим цр-
тежима! Помпезна Јелисејска поља 
(Champs-Elysées – Шанзелизе) и за -
димљене крчме Монмартра и ате-
љеи Монпарнаса.1

У Паризу је дух модерне кружио 
улицом!

Ово треба схватити (скоро) бу-
квално. Уметнички утицај не тре-
ба замислити као плод озбиљног и 
мукотрпног (досадног) удубљива-
ња у неки предмет, даноноћно ишчитавање Бодлерових сабраних дела. 
Може и то, али није неопходно. Довољно је уз јутарњу кафу и кроасан 
прочитати у париским новинама осредњу песму неког трећеразредног 
песника – и осетити дух модерне, њену арому и атмосферу, а кроз њих и 
њену суштину, те увече већ писати сличну песму и бити модеран!

Осмотрите приложену слику Пролеће и уочите на њој оне црте модерне које 
већ познајете. Опишите их својим речим и стручним изразима (симболизам, 
импресионизам).

1 Монмартр – највиши део Париза на брежуљку, кварт с кривудавим улицама, 
старим кућама и крчмама, у 19. веку центар уметничког и боемског живота. Монпарнас 
– југозападни део Париза, од краја 19. века центар уметничког и боемског живота, са 
много кафића и уметничких атељеа.

Леон Којен: Пролеће (1904)
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Без теорије

Српска модерна почиње у Паризу доласком Јована Дучића и Милана 
Ракића на студије.

Заправо Ракић долази пре Дучића, али се ипак за Дучићево име ве-
зује почетак српске модерне; вероватно зато што је он раније почео 
да пише песме – уопште; али у почетку још није писао у стилу праве 
модерне, него је био један од песника „војиславизма”. Но било како, за 
њихово име, у овом редоследу: Дучић и Ракић, везује се рађање српске 
модерне.

Знајући добро француски (ради се о потоњим дипломатима, амбаса-
дорима) прочитали су штошта и почели да пишу у том духу.

Српска модерна није имала такав уводни теоријски текст као што је 
имао српски реализам у чланцима Светозара Марковића1. Српска мо-
дерна почиње ин медијас рес – с неба па у ребра – одмах у књижевној 
пракси.

Стилска мешавина

Упијајући све што се са западних страна културе сливало, књижев-
ници српске модерне нису избирали и нису прихватали карактеристи-
ке само овог или оног стилског правца, него су узимали све што им се 
свиђало и што је одговарало њиховим личним особинама, намерама и 
расположењима. Има кога је више привукла декоративност импреси-
онизма и сецесије, другог је очарала мисаоност симболизма, трећем је 
најближа била декаденција.

У поезији српске модерне дакле видимо укрштање свих владајућих 
стилских праваца западноевропске модерне уметности с краја 19. века. 
То су симболизам, парнасизам, импресионизам и сецесија.

Групе

Српска модерна има два „гнезда”: мостарски књижевни круг и бео-
градски круг књижевника.

У мостарском књижевном кругу догађа се једно домаће и самони-
кло померање од позног романтизма ка модерни: од „војиславизма” ка 
симболизму и импресионизму. Типичан представник тог пута је Алекса 
Шантић, који остаје у оквиру тенденције ка модерни. А из тога круга 
израста Јован Дучић, који почиње да пише у духу тенденције ка модер-
ни, а после у Паризу прераста у изразитог песника модерне.

У београдском кругу књижевника изостаје фаза „војиславизма”: Ми-
лан Ракић почиње да пише тек у Паризу и одмах излази на књижевну 
сцену као готов песник модерне; његове ране песме нису ништа слаби-
је од позних.

1 Заслужујем похвалу: нисам га побркао са Светозаром Милетићем.
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Типови уметника – денди и боем

И у српској модерни има песника за које можемо рећи да личе на 
оно што се зове денди:  рецимо Дучић и Ракић су господа дипломати, 
амбасадори.

Други су били прави боеми: највећи од њих је Владислав Петковић 
Дис – уједно и један од највећих српских лиричара модерне.

Родољубље

Наизглед неочекивано у јеку ларпурлартизма, у доба српске модер-
не јавља се снажан талас родољубља. Зашто? Зато што се 1910-их годи-
на Србија налази у пресудној историјској ситуацији, потресају је рато-
ви, српски народ пролази кроз националну драму. Песници – као осе-
тљиви људи „по занату” – реагују осетљиво: пишу патриотске стихове.
Милутин Бојић (1892–1917) – студирао је у Београду филозофију 

и педагогију, учествовао у Балканским ратовима и у Првом светском 
рату, био државни службеник на Крфу, у Солуну, у Француској, Швајцар-
ској и Италији. Умро је од туберкулозе, сахрањен је у Солуну.

Плава гробница је Бојићева песма посвећена српским војницима ко-
ји су умрли на Крфу и били сахрањивани у море. (Стихови се данас на-
лазе на споменику на острву Видо крај Крфа.) Ово је можда најпознати-
ја песма о страдањима српског народа у Првом светском рату. 

Књижевни критичари

Претходног теоретичара, видели смо, није било, али после јављања 
песника модерне наступају књижевни критичари који подржавају нов 
правац у поезији. Истичу се двојица београдских критичара: Богдан По-
повић и Јован Скерлић.
Богдан Поповић (1863–1944) – студирао је књижевност у Београду 

и Паризу, а после је био професор универзитета у Београду. Као покре-
тач и уредник часописа „Српски књижевни гласник” (од 1901) одиграо 
је важну улогу у текућем књижевном животу. Писао је критике, у који-
ма је подржавао и модерне писце, али само оне „салонски” дотеране. 
Знаменита је његова Антологија новије српске лирике (1911). Он је за-
ступао начело естетизма (лепота пре свега). 
Јован Скерлић (1877–1814) – студирао је у Београду француску 

књижевност из које је положио докторат у Лозани. Био је професор 
француске и српске књижевности на Универзитету у Београду. Писао је 
књижевне критике у којима је подржавао модерне правце у оквирима 
рационалистичке европске оријентације; за ирационализам није имао 
смисла и разумевања, тако је оштро осудио поезију Владислава Пет-
ковића Диса. Написао је Историју новије српске књижевности (1912, 
1914). Он је заступао начело рационализма (разум изнад свега).
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јован Дучић
(1871–1943)

Поет артист.

Живот

Рођен је у Требињу. Овде завршава основну 
школу. После тога породица прелази у Мостар и 
Дучић се овде уписује у трговачку школу. Учитељ-
ску школу похађа у Сарајеву и Сомбору, где дипло-
мира 1893. Учитељује по разним местима Босне и 
Херцеговине, између осталог у Бијељини, одакле 
га аустроугарске власти протерују због патриот-
ских песама. Тада се запошљава у манастирској 
школи у Житомислићу.

Као учитељ ради у Мостару  (1895–1899). Члан 
је друштва „Гусле”. С песником Алексом Шанти-
ћем покреће часопис „Зора”.

На самом крају 19. века одлази на студије у Женеву, на Филозофско-
социолошки факултет (1899–1906). За време студијских година често 
одлази у Париз.

Од 1907. ступа у службу Министарства иностраних послова Србије. 
Од 1910. је у дипломатској служби (аташе, отправник послова, амбаса-
дор) у Цариграду, Софији, Риму, Атини, Мадриду, Каиру, Женеви, Будим-
пешти, Мадриду (негде више пута).

Уочи немачке окупације Југославије 1941. одлази у САД (у град Гери, 
Индијана), где води организацију која представља српску дијаспору у 
Америци. Пише песме, политичке брошуре и новинске чланке о ситуа-
цији у Југославији и страдању српског народа, осуђује усташки геноцид 
над Србима. Умире у Америци. Његови посмртни остаци почивали су у 
Либертвилу, у порти тамошњег српског манастира Светог Саве, а 2000. 
године пренети су у Требиње.

Пошто се у годинама за време Другог светског рата изјашњавао као 
присталица режима краљевске Југославије и определио се против ко-
муниста, после 1945. једно време важи као бивши непријатељ, али се у 
његовом случају књижевност  ипак показала јачом од политике, па Ду-
чић заузима своје место међу великанима српске литературе: ушао је у 
школске програме, штампана су му сабрана дела.

Стваралаштво

Његова прва збирка Пјесме (1901) показује још песника почетника 
који пише под утицајем Војислава Илића. Али током боравка у ино-
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странству Дучић упознаје модерну француску поезију и почиње да пи-
ше по њеном узору.  Тиме доноси преокрет у српској лирици: у њој се, 
захваљујући Јовану Дучићу, јавља цео профил модерне: парнасизам, 
симболизам и сецесија, ларпурлартизам, декаденса, импресионизам.

Као прекретницу можемо узети годину 1904, када је настала Дучи-
ћева програмска песма Моја поезија.

Књижевноисторијско место
Родоначелник српске модерне – Дучић је остао залепљен за њу и 

за њено златно доба почеком 20. века.
Без обзира на несумњиве вредности његових песама писаних 1920-

их и 1930-их година, Дучић остаје типичан песник с почетка 20. века. 
После Првог светског рата наступа нова генерација и она одређује 
главне смерове књижевних кретања.

АРс ПО Е Ти КА

Свој песнички програм Дучић је написао у облику сонета, који делује 
као стихована дефиниција модернизма.

„МО ЈА ПО Е Зи ЈА”
(1904)

Мирна као мрамор, хладна као сена,
ти си бледо, тихо девојче што снева.
Пусти песма других нека буде жена
што по нечистијем улицама пева.

Ја не мећем на те ђинђуве са траком,
него жуте руже у те косе дуге: 
буди одвећ лепа да се свиђаш сваком,
одвећ горда да би живела за друге.

Буди одвећ тужна са сопствених јада
да би ишла икад да тешиш ко страда,
а чедна, да водиш гомиле што нагле.

И стој равнодушна, док око твог тела,
место китњастог и раскошног одела,
лебди само прамен тајанствене магле.

Основна тема песме је у супротстављању поезије и живота, то јест 
лепоте и стварности. Оне се – поезија и лепота – стављају изнад живота 
(стварности).

Артист и денди: Дучић за писаћим стролом
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Прва строфа

1. У прва два стиха речено је за поезију да је она као мрамор, као сена
(сенка) и да је она девојче што снева. (Прва два су поређења а треће је 
метафора.)

Унутар тога, за поезију се још каже да је она мирна и хладна, бледа и 
тиха. (Последња два атрибута поезија прима преко метафоре: бледо и 
тихо је оно девојче с којим је поезија истоветна, па је зато и она бледа 
и тиха.)

Све то заједно – цела та сложена слика – указује на два главна обе-
лежја модерне: на аристократизам и на култ лепоте. На аристокра-
тизам указују атрибути мирна и хладна и именице мрамор и сена, а на 
култ лепоте упућује девојче што снева.

2. У другом делу прве строфе даје се контраст – супротност онога 
што је у првом делу строфе речено: дефинише се оно што поезија не 
сме да буде. Овај део строфе обичним језиком гласио би овако: Пусти 
нека песма других песника буде као она жена која пева по нечистим 
улицама.

Девојчету је супротстављена жена. Девојче снева, жена пева по ули-
цама. А улице су нечисте.

Кључне речи су пева и нечисте улице. Нечисте улице су јасан контра-
пункт мрамору.

сетите се илићеве песме Тибуло.

Дучић каже да се права поезија не пева по улици. У светлу тога постаје 
јасно (јасније) да израз „песма других” такође има аристократско значе-
ње: ја нећу да будем као други, јер моја песма није као песма других.

Друга строфа

Први стих наставља претходну строфу. Песник сада конкретније ка-
зује каква не сме да буде његова песма: не сме да буде накинђурена. 
Дучићев израз ђинђуве са траком овде означава неукусно претеране, 
јефтине вашарске наките.

Други стих је ризичан: сад би требало рећи шта је оно право – за 
разлику од оног лажног, описаног у претходним стиху. Сад би требало 
рећи „све”. И гле: песник каже врло једноставну ствар: уместо лажних 
вашарских накита треба ставити ружу у косу. Добро, али – чију? У косу 
поезије? Дакако! Јер нисмо заборавили да је поезија девојче што снева.

Да ли је овим речено „све”?
Наравно није, односно – ипак, јесте: онако симболистички: није де-

таљисано него само сугерисано. Јер „све” се ионако не може исказати 
сасвим; то му је суштина; кад би се сасвим могло исказати, „све” не би 
било „све”. Уместо ђинђува – жуте руже у косе дуге; океј, укапирали смо.
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Трећи и четврти стих друге строфе заслужују да их „преведемо” – да 
их искажемо својим речима, па ће одмах бити јасни. А кључни су.

Овде је поезији издата ова заповест: буди одвише лепа а да би се мо-
гла свиђати сваком, и буди одвише горда а да би живела за друге. То 
јест: буди толико лепа да твоју лепоту не може да уочи свака будала, и 
буди толико горда да не мариш за друге.

Овде је јасније (енергичније) поновљено оно из прве строфе: ари-
стократизам и култ лепоте: артизам модерне поезије.

Трећа строфа

Песник даље варира и разви-
ја претходне мотиве. Сада се обја-
шњава и даје узрок ономе што је 
на крају претходне строфе речено. 
Поезија треба да буде сувише прео-
купљена сопственим јадима а да би 
имала „времена” (енергије, жеље, 
могућности) да теши друге у њихо-
вим јадима.

на кога се односи изјава „буди 
одвећ тужна” због „сопствених ја
да”? Зар поезија има „јаде”? или 
је овде реч о песнику?

Трећи стих треће строфе наиз-
глед само понавља оно што је већ 
речено: поезија је чедна – аха! – као оно тихо и бледо девојче из прве 
строфе. Али пажљивијим читањем видимо овде и неки плус.

Овде је реч о гомилама што нагле (хрле, јуришају, атакују). То се мо-
же повезати с нечистим улицама из прве строфе. Али слика агресивне 
масе дозива нам у машти и револуције, ратове, буне, устанке – све оно 
чиме су се романтичари одушевљавали.

Овај стих звучи као полемика са илићевом револуционарном арс поетиком 
Песнику. Упоредите две песме.

Четврта строфа

Опет се понављају ранији мотиви: 1. стој равнодушна – аха! – „мирна 
као мрамор”… 2. уместо китњастог и раскошног одела – аха! – „ђинђуве 
са траком”… Остало већ знамо: сад ће доћи ружа… Али не! Сада се каже 
ово: око твога тела лебди само прамен тајанствене магле.

Свака реч је важна!
Погледајмо их редом:

Будимпешта 1932: Дучић (други с леве стране) 
на свечаној вечери ПЕн клуба (међународни 
клуб књижевника)
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Лебди – то јест не стоји стабилно, није сигурно, није лако ухватљиво, 
у сваком тренутку може да се сруши или нестане.

Само – ту нема „много тога”, ту није учињен напор да се нагомила 
богзна шта, ту се само назире, само назначује, само сугерише, само на-
говештава.

Прамен – само делић, само чуперак, нешто што само указује на не-
што (прамен на целу фризуру).

Тајанствене – ту су нејасне, неразговетне, недокучиве, мистичне 
ствари.

Магле – мутно, непрозирно, умусано, нејасно, непрепознатљиво.
А сад погледајмо целу слику: поезија је нештошто је обавијено та

јанственом маглом.
То је симболизам.
А немојмо заборавити оно што је раније о поезији речено: да је она 

аристократска и лепа.
У тајанственој магли назире се нека узвишена лепота, докучива са-

мо изабраницима. То је поезија модерне.

Упоредите Дучићеву песму Моја поези
ја с Матошевом песмом Младој Хрват
ској и Адијевим песмама Góg és Magóg
fia vagyok én, Új vizeken járok, A Hortobágy
poétája. немојте се уплашити (ни зачуди
ти) ако поред основних сличности уочите 
и понеке разлике.

На приложеној слици видимо једну де-
војку која чита књигу. Баш онако како је 
назначено у наслову слике: Девојка с књи
гом. Увиђамо да су „главни јунаци” слике 
девојка и књига. То нам је јасно и на осно-
ву наслова и на основу онога што видимо. 
Међутим, наша очекивања ипак нису ис-
пуњена: не видимо лице девојке и наслов 
књиге, то јест њихове главне особине по 
логици обичног размишљања. Али ко ма-
ри за логику обичног размишљања?! Ова 
слика није информативна него сугестив-
на. Опишите шта вам она сугерише.

сетите се Верленове арс поетике Песнич
ка уметност („ничег лепшег од песме си
ве / где се нејасно с Јасним спаја”) и упо
редите је с Дучићевим песничким програ
мом Моја поезија.Боривоје стевановић: Девојка с књигом (1906)
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ДЕ сКРиП ци ЈА и сиМ БО Ли ЗАМ

1. Објективни пејзаж – без коментара – са сугестијом

По узору на Војислава Илића, и Дучић је писао дескриптивне песме с 
објективним описом пејзажа, без коментара и објашњавања.

Али под утицајем француских симболиста Дучић већ – снажније и 
свесније него Илић – покушава да кроз пејзаж наговести (сугерише) и 
нека лебдећа, симболична значења, која се не могу тачно дефинисати.

„МОР сКА ВР БА”
(1903)

Сама врба стоји над морем, врх света,
Расплела је косу зелену и дугу,
Наличи на нимфу која је проклета
Да остане дрво и да шуми тугу.

Слуша песму гора када јутро руди,
Агонију воде у вечери неме,
Непомично стоји тамо где све блуди:
Облаци и ветри таласи и време.

И ту шуми с њима, дајући, полако,
Мору коју грану, ветру листак који:
И, к’о срце, себе кидајући тако,
Тужно шуми живот. – Сама врба стоји…

Основна тема песме је контраст 
лепоте и живота, туга усамљености 
као цена узвишености. Врба је симбол
оног нечег вишег што стоји изнад бу-
јице свакодневног живота; то је нека 
виша вредност (рецимо лепота), али 
је то истовремено и тежа врста бити-
сања, јер уз то иду усамљеност и туга.

Прва строфа

У првом стиху на први поглед није речено ништа нарочито осим да 
на обали мора стоји једна врба.

Али има две речи које обичну слику дижу у неку другу димензију. Те 
две речи су „сама” и „врх света”.

Малиша Глишић: Пут на Монте Чирчео
(1911). – Дрво на слици није врба, ипак се 
осећа сродност са песмом. По чему?
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Прва реч песме – „сама” – даје акценат и одређује атмосферу: не ради 
се о ма каквој него о усамљеној врби. Тиме се интонира (даје почетни 
тон) атмосфера и наговештава велика тема модерне: усамљеност.

Завршни део првог стиха – израз „врх света” – одвојен је зарезима, 
чиме добија посебан значај: ова врба, према томе, није само усамље-
на него је чудна, помало фантастична! Истина, можемо мислити једно-
ставно на позицију у простору: речено је да врба „стоји над морем”, ве-
роватно на неком узвишењу, ипак – осамљена и врх света: то је свакако 
изузетно дрво!

Замислимо ову врбу на сликарском платну. Ако имамо сликарску вену (и 
пара за фарбу), насликајмо је!

У другом стиху расте визуелна снага слике. Појачавање се постиже 
путем персонификације.

Ова врба има косу, коју је расплела. Коса јој је дуга и – наравно – зеле-
на. Слика је логична: зелена крошња жалосне врбе личи на косу. Ипак, 
ова логична слика је истовремено и фантастична: хоћеш-нећеш, врбу 
сада већ свакако морамо да замислимо и као девојку с дугом косом.

Морамо почети нову слику: врбу-девојку са зеленом косом – на врх света!

У трећем стиху улази у песму поређење врбе–девојке са нимфом: по-
лубогињом из грчке митологије.

Знамо: парнасизам! Антички мотив! – Дуговање тадашњој моди; 
опростива ствар.

Но није тако једноставно: овде је парнасизам на месту, антички мо-
тив има садржајну функцију у овој песми и у овој слици. Јер ова врба не 
наличи на ма коју и ма какву нимфу, него на ону која је проклета да бу-
де дрво. А још ни то није све: врба–девојка–нимфа проклета је да „шуми 

тугу”. Ма колико античка, ова 
нимфа је модерна до гуше.

Проклета „да остане дрво” – нимфа је 
преображена у дрво. Који је антички 
песник писао о метаморфозама? (По
моћ: уџбеник за 9. разред, стр. 100.)

Друга строфа

У њој је садржајно једностав-
нији део песме: цела строфа го-
вори о томе да је врба осуђена 
да стоји непомична док око ње 
све врви и хучи.Коста Миличевић: Острвца крај Крфа (1918)
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Трећа строфа
Овај део је мало загонетан: речено је да врба „шуми с њима” – са свим 

оним што се око ње збива. Слика је реалистичка: када дува ветар, кро-
шња врбе шуми. И наставак је реалан: мору и ветру врба даје коју грану 
и који листак.

Али у трећем стиху враћа се персонификација: врба има срце. Одло-
мљене гранчице и откинути листови сада изгледају као да врба кида 
себе, а тако „тужно шуми живот”.

Ово није јасно, јер не знамо да је „живот” у номинативу или акузативу. Да 
ли је речено szomorúan zúg az élet или szomorúan zúgja az életet? Гласајмо!

Песма је завршена реторичним обртом: понављањем почетних речи, 
одвојених цртом и (не) завршених са три тачке… Било како (било шта 
смо рекли између почетка и краја), сама врба стоји…

Да ли врба симболизира песника? Нипошто и свакако! Песма сим-
болизира песника – и свакога…

2. Пејзаж с коментаром

Међу Дучићевим дескриптивним песмама има и таквих у којима 
песник даје свој исказ и коментар уз опис, дакле одступа од начела 
Илићеве објективне дескрипције.

„ЈА БЛА нО Ви”
(1903)

Зашто ноћас тако шуме јабланови,
Тако страсно, чудно? Зашто тако шуме?
Жути месец споро залази за хуме,
Далеке и црне, к’о слутње; и снови

У тој мртвој ноћи пали су на воду,
Ко олово мирну и сиву, у мраку.
Јабланови само високо у зраку
Шуме, шуме чудно, и дрхћу у своду.

Сâм, крај мирне воде, у ноћи, ја стојим
Ко потоњи човек. Земљом према мени,
Лежи моја сенка. Ја се ноћас бојим,
Себе, и ја стрепим сам од своје сени.

Три строфе – три мотива. Заправо, 2 + 1, али у верзији 1/а + 1/b + 2.

Дучићево родно Требиње и у њему широки 
булевар с платанима… Додуше нису 
јабланови, али…
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У првој строфи дата је слика јабланова по месечини. Специфичност 
овог описа је упитни облик. Упитне реченице већ претпостављају не-
кога – онога ко поставља питања. Но засад не знамо ко је он: можда су 
питања реторска (песничка). Наставак је необичан и упадљив: речени-
ца почета у првој строфи наставља се
у другој строфи, јер последња реч прве строфе отвара нову тему: 

њоме почиње говор о сновима. Та реч, тако, нарушава јединство прве 
строфе, која је дотле била сва посвећена опису природе. Последња реч 
прве строфе изненада убацује снове. Опет један наговештај: чије сно-

ве треба да замислимо? То нам неће открити ни друга 
строфа: из ње сазнајемо само толико да су снови (не-
чији или снови као такви) пали на воду која је у мр-
твој ноћи и мраку сива као олово. То су речи с јаком 
атмосфером: ноћ је мртва, снови су пали, све је мрачно, 
сиво и оловно. Уз то – у трећем и четвртом стиху друге 
строфе – враћају се и јабланови: сада се и они уклапају 
у злослутну атмосферу: „у своду” – то јест у небеском 
хоризонту који је осветљен месечином – јабланови 
„дрхћу” (дрхте).
Трећа строфа доноси преокрет: придев „сâм” (тј. 

’усамљен’) и глагол „стојим” уводе прво лице једнине – 
проговара лирски субјект. Тачно одређује себе: ставља 
се у описани пејзаж („ја стојим”). Описан предео није 
дакле у његовој машти, него је он у описаном пејзажу.

Ту су речене три чудне ствари:
1. Лирски субјект стоји као потоњи човек. Израз 

је мало неочекиван, али у атмосфери мртве ноћи са 
оловним и сивим водама и дрхтавим јаблановима на 
хоризонту – заиста осећамо благу грозницу краја све-
та. Апокалиптичко значење слике није наметнуто, 
није усиљено; слика је импресионистичка и симболи-
стичка, не филозофска и религиозна.

2. На земљи, окренута према лирском субјекту, ле-
жи његова сенка. Није важно да ли је то у складу са за-
конима физике: нагласак је на атмосфери саме слике 
и саме речи. Вероватно се јавља асоцијација на изразе 
као што су „пратити као сенка” и „бојати се сопствене 
сенке”. (Ево нам мало импресионистичког и симболи-
стичког хорора.)

3. Лирски субјект се боји… Прво је речено само то-
лико да се „ноћас бојим”; то стоји на крају трећег сти-
ха и завршено је запетом. На почетку последњег сти-
ха, међутим, стоји заменица „себе”, дакле треба чита-

Дучић дипломата и Дучућ 
уметник
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ти: „ја се ноћас бојим себе”. То потврђује завршна реченица песме: „и ја 
стрепим сам од своје сени”.

Ризично је то с коментарима уз дескрипцију. Увођење лирског субјекта у пеј
заж још је у реду. Лепа је и слика с његовом сенком. (и он нам дође као неки 
јаблан.) Али оно на крају… О томе би се дало дискутовати. изволите… (Мо
гуће је, наравно, да је пејзаж ипак само замишљен. У том случају је и песник 
замишљен, заједно с пејзажом.)

3. Пејзаж и мисаона песма

У свом зрелијем периоду Дучић даје описе прожете мисаоним ко-
ментарима. У њима се песник дотиче вечитих филозофских питања 
пролазности и вечности, среће и смрти, природе и васионе.

„сУнцО КРЕ Ти”
(1922)

У тужном оку сунцокрета,
Што немо прати неба блудње, 
Ту су све жеђи овог света,
Сва неспокојства и све жудње.

Шуме у страху свом од мрака:
„Бог је помало све што зари;
И светлости је једна зрака
Мера и цена свију ствари!…”

„Све што живи на дну тмине
С проклетством немим на свет пало –
Све што не гледа у висине
И није једном засијало!…”

Помреће ноћас широм врти,
Двореди сјајних сунцокрета,
Али ће бити у тој смрти
Сва жарка сунца овог света.

Песма полази од персонификације („тужно око сунцокрета”). То је 
конкретни ниво слике (сунцокрети заиста гледају у небо). У другој 
строфи почиње мисаони ниво. Филозофски размах је велик, његови 
елементи су светло и тама, Бог и свемир, живот и смрт. И још: жудња 
и срећа, туга и бол. А све је дато симболистички: у визији сунцокрета.

Винсент ван Гог: Сунцокрети
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ЉУ БАВ нЕ ПЕ сМЕ

Дучић је био познат као удварач (наводно и зграду пештанске ју-
гословенске амбасаде, данас само српске, треба захвалити његовој га-
лантној вези), ипак је његова љубавна лирика безлична.

Јован Дучић пева о идеалној и недостижној жени.

„ЗА ЛА ЗАК сУнцА”
(1902)

Још бакрено небо распаљено сија,
И црвени река од вечерњег жара;
Још подмукли пожар као да избија
Из црне шуме старих четинара.
Негде далеко чује се где хукти
Воденички точак подмуклијем гласом,
Ал над долинама док још небо букти,
Цвет водени већ је засп’о над таласом.

Опет једно вече ... И мени се чини
Негде далеко, преко трију мора,
При заласку сунца у првој тишини,
Тужна, и у сенци смарагдових гора -
Бледа као чежња, непозната жена,
С круном и у сјају, седи, мислећ’ на ме ...
Тешка је, бескрајна вечна туга њена
На домаку ноћи, тишине и таме.

Пред вртовима океан се пружа,
Разлеће се модро јато галебова;
У бокору мртвих доцветалих ружа
Шумори ветар тужну песму снова.
Два грдна Сфинкса према небу златном
Стражаре немо и безгласно тако,
Док она плаче ... А за морским платном
Уморно сунце залази полако.

И ја, ком не зна имена ни лица,
Све њене мисли испуњавам таде.
Верност јој збори са бледих усница
Силна к’о самрт, к’о љубав без наде ...
Ах, не реците ми никад: није тако,
Ни моје срце да то лаже себи;
Јер ја бих плако, ја бих болно плако,
И никада се утешио не би’!
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У оквиру дескрипције дат је љубавни исказ – о непознатој жени.
Структура је занимљива: у песми се налази двоструки пејзаж (реал-

ни и фантастични), а у њему је смештен љубавни мотив.
Прва строфа даје опис сунчевог заласка, поређеног са пожаром 

(распаљено небо, вечерњи жар, подмукли пожар).
Друга строфа даје други пејзаж: опис предела „преко трију мора” 

и портрет непознате жене у том фантастичном пејзажу. Копча између 
два пејзажа је залазак сунца: и на овом далеком месту гаси се сунце, а 
непозната жена у том тренутку мисли на песника. (Он је у песми прису-
тан од првог стиха друге строфе: „И мени се чини…”.)
Трећа строфа развија слику фантастичног пејзажа. Прочитајмо је 

пажљиво и ослободимо своју визуелну машту. А рецимо о томе само то-
лико: ово је пример за песнички стил сецесије.
Четврта строфа је започета наглашено лично („И ја”): она садржи 

песников исказ. Суштина је сажета у следећем парадоксу: жена и не зна 
да песник постоји, ипак мисли на њега (први и други стих). Немогуће? 
Наравно. Зато је интересантно. Кога занима оно што је могуће? (О мо-
гућем нека говоре оне песме што се певају по нечистим улицама.) Вер-
ност непознате жене је „силна к’о самрт” и као „љубав без наде”. Само су 
те две ствари савршене: смрт и безнадежна љубав. Зашто? Јер су изван 
стварности.

Упоредите (мало) ову Дучићеву песму с Ма
тошевом песмом Утјеха косе и Адијевом 
песмом Lédával a bálban.

„ПЕ сМА ЖЕ ни”
(1920)

Две завршне строфе ове песме најјасније 
изражавају оно што је Јован Дучић песнич-
ки мислио о љубави.

Од мог привиђења ти си цела ткана,
Твој је плашт сунчани од мог сна испреден;
Ти беше мисао моја очарана,
Симбол свих таштина, поразан и леден, –

А ти не постојиш, нит’ си постојала;
Рођена у мојој тишини и чами,
На сунцу мог срца ти си само сјала;
Јер све што љубимо створили смо сами. Милош Голубовић: Визија (1919)
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РО ДО ЉУ Би ВЕ ПЕ сМЕ

За време ратова 1910-их година (Први балкански рат, 1912; Први 
светски рат, 1914) Дучић је написао низ родољубивих песама. Две нај-
познатије су Вардар (1913) и Аве Сербиа (1917).

„АВЕ сЕР БиА”
(1917)

У својим родољубивим песмама није додао много ономе што је већ 
било речено у романтизму. Ево једне карактеристичне строфе из пе-
сме:

Ми смо твоје трубе победе, и вали 
Твог огњеног мора и сунчаних река: 
Ми смо, добра мајко, они што су дали 
Свагда капљу крви за кап твога млека

ПЕ сМЕ О БО ГУ

У последњој фази свог стваралаштва (после 1930) Дучић посвећује 
пажњу питањима везаним за Бога.

 „ЧО ВЕК ГО ВО Ри БО ГУ”
(1938)

Песник не сумња у постојање Бога, него тражи начине комуникације 
са њим. Ево две карактеристичне строфе из песме:

Води ли пут наш ка теби, да ли води? 
Крај и почетак, је ли то све једно? 
Ко печате ти чува неповредно, 
Ко твојим страшним границама ходи?

Јесмо ли као у исконске сате
Налик на твоје обличје и данас?
Ако ли нисмо, каква туга за нас,
Ако ли јесмо каква беда за те.

Упоредите ову Дучићеву песму са Адијевим песмама A Sionhegy alatt и Az
Isten balján.
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миланраКић
(1876–1938)

Песимист!

Живот

Рођен је у Београду, основну школу 
и гимназију похађа у Београду. Права 
студира у Паризу (1898–1902). Тамо 
се упознаје с Јованом Дучићем. После 
студија улази у државну службу, прво 
као чиновник Извозне банке, Мини-
старства финансија и Царинарнице, 
од 1904. као дипломата, као конзул по-
сланстава а касније као посланик у ра-
зним градовима Европе: у Приштини, 
Скопљу, Солуну, Копенхагену, Софији, 
Риму. Умире у Загребу.

Стваралаштво

Писао је веома мало – свега шездесетак песама. Највише у дванае-
стерцу и једанаестерцу.

Објавио је три танке збирке песама, без посебних наслова, типичних 
за модерну: Песме (1903), Нове песме (1912), Песме (1924).

Какве је наслове давао својим збиркама Ендре Ади?

Имао је велику стваралачку дисциплину и био је свестан својих мо-
гућности: рекао је што је имао да каже, па није осећао потребу да пона-
вља. Његова песничка самосвест била је јача од таштине.

Имао је две главне теме и према томе писао је две врсте песама:
1. чулне љубавне песме,
2. песимистичке мисаоне песме.
За време српских ратова 1910-их година и Ракић је писао родољуби-

ве песме.

ЧУЛ нЕ ЉУ БАВ нЕ ПЕ сМЕ

Вечној теми лирике – доживљају љубави – Ракић додаје две новости 
(унутар српске поезије):

– љубавни доживљај изражава у стилу модерне,
– љубав представља, песнички, као телесну (еротску) страст.
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Сумарно, из Ракићевих љубавних песама произлази песимистички 
закључак да је највећа вредност живота телесна страст на врхунцу љу-
бавног тренутка, али тренутак је пролазан.

„ЉУ БАВ нА ПЕ сМА”
По декору припада стилу сецесије (прва строфа):

Шуме бокори цветног јоргована,
И ноћ звездана трепери, и жуди
За бујну љубав, свету богом дана.
Док месечина насмејана блуди,
Шуме бокори цветног јоргована.

По мотиву припада стилу парнасизма: атмосферу песник  дочарава 
помоћу једног веома познатог књижевног мотива: указивањем на љу-
бав Тристана и Изолде. (Трагична судбина средњовековних љубавника 
обрађена је у више верзија средњовековних романа и епова, а од нови-
јих обрада најпознатија је Вагнерова опера.)

У таку ноћ је пожудну и страсну
Изолда некад чекала Тристана. […]

Ова песма припада мешовитом типу описне 
и исповедне песме: после сецесионистичког 
описа и парнасистичке обраде мотива из књи-
жевне традиције (Изолда и Тристан су јунаци 
једне средњовековне љубавне приче), Ракић 
прелази на директно исповедање, и то на два 
степена:

– прво се исповеда о својој парнасистичкој 
везаности за прошлост (четврта строфа):

Шуми, о ноћи прохујалог доба!
У срцу носим некадање људе.

– потом прелази на сопствену љубав (пета, 
последња строфа):

Страсно и жудно! Она мене чека
К’о некад плава Изолда Тристана.

Песничко мајсторство се очитује у вештом 
повезивању разних нити: на крају песме види-
мо копчу између књижевног мотива и песни-

Париз, метростаница у стилу 
сецесије (уочите стаклену лепезу)
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ковог личног исказа (песникова драга чека њега као Изолда Тристана). 
Такође је повезан пејзаж са Изолдом и Тристаном односно са песником. 
Завршна строфа ствара оквир и поенту понављањем завршног стиха 
прве строфе – који овако постаје завршни стих целе песме:

Страсно и жудно! Она мене чека
К’о некад плава Изолда Тристана.
Стрепи, и слуша топот из далека,
Док месечина насмејана сија
И ћув мирисни заносно ћарлија
У бокорима цветног јоргована!

Стих је једанаестерац у подели на 5 + 6 слогова.

„исКРЕ нА ПЕ сМА”
Љубавна песма, лишена сецесионистичке декоративности и парна-

систичке учености.
Ово је заиста искрена, чак грубо искрена песма. 
„О, склопи усне, не говори, ћути” – каже лирски субјект (песник) сво-

јој драгани у првом стиху песме.
Зашто треба ћутати?
Јер чим проговоримо: ми лажемо!
Ово песник, додуше, није рекао, али је сугерисао. Чиме? Насловом 

песме. Цео почетни текст гласи овако: Искрена песма – о, склопи усне, 
не говори, ћути!

Из наредних стихова прве строфе сазнајемо зашто треба ћутати (не 
лагати): зато да реч „ничим не помути безмерно силне осећаје моје”.

Ово је тренутак љубавног врхунца. Тада су „пуноважне” само емоци-
је („силни осећаји”). Ту нема места речима, никаквим, ни љубавном ни 
песничком брбљању: ово је чист тренутак, ово је апсолутни тренутак.

А после…
Хја, шта ћемо: тренутак је зато тренутак да прође; врхунац траје 

кратко, а после све иде по старом, у ниској чамотињи.
Тада се опет може говорити, брбљати, и писати песме:

Ја ћу ти, драга, опет рећи тада
Отужну песму о љубави, […]

Овде би могао бити крај, песник је рекао што је хтео – ако је хтео да 
каже ово. А ово није ни мало ни банално, а у српској поезији је и ново и 
оригинално.

Али песма тече даље; песник очито има још нешто да каже. Ако је 
већ кренуо, треба да оде до краја.
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Не може да заврши песму док није изрекао суштину – да је љубав 
једна грдна противречност: у њеном једном тренутку добијамо „све”, а 
остало је само лаж:

За тај тренутак живота и миља, 
Кад затрепери цела моја снага, 
Нека те срце моје благосиља.
Ал’ не волим те, не волим те, драга!

Последњи стих је велики тренутак љубавне лирике: у том стиху је 
изречено нешто супротно целој светској љубавној поезији.

Ово је оповргавање вековима негованог идеала жене као идеалне 
драге.

У идеализацији жене и љубави постоји трајност од петраркизма па 
до романтизма. Тек се у доба модерне разара тај идеал.

Али нису сви песници модерне ишли тим путем. Дучић је певао о 
идеалној и недостижној жени. Ракић је један од најрадикалнијих песни-
ка у исказивању еротске љубавне емоције и њене тужне пролазности.

Потражите паралеле за Ракићево схватање љубави. Помоћ: Бодлер, Матош, 
Ади…

„ОЧАЈ нА ПЕ сМА”
Опет варијанта тужног доживљаја пролазности телесне љубави: 

Кад помислим, драга, да ће доћи време
Кад за мене неће постојати жена,
Кад ће чула моја редом да занеме,
И страсти да прођу као дим и пена. 

А да ће, још увек, покрај мене свуда
Бити месечине под којом се жуди,
И младих срдаца што стварају чуда,
И жена што воле и вољених људи. 

Вриснуо бих, драга, рикнуо бих тада
Као бик погођеном зрном посред чела
Што у напорима узалудним пада
Док из њега бије крв црна и врела.

Сумирање
Ракићеве љубавне песме су искрене, а на крају увиру у песимизам.
Зато су оне, изнад љубавне основе, сродне с његовим мисаоним пе-

смама, које су такође песимистичке.
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ПЕ си МисТиЧ КЕ МисА О нЕ ПЕ сМЕ

Када кажемо „мисаоне песме”, код Милана Ракића не треба мислити 
на апстрактно филозофирање: његове мисли су једноставне и јасне, а 
изречене су такође јасно.

Ракићева „филозофија” може се сажети у следећем: живот је прола-
зан и – зато – бесциљан и бесмислен, а наше знање о томе је тужно.

Овакве песимистичке мисаоне песме  Милана Ракића одликују се де
каденцијом као типичном цртом лирике модерне.

Али упркос свом песимизму, Ракић не плаче и не јадикује, него се др-
жи отмено као прави песник артизма и аристократизма модерне. Због 
таквог дисциплинованог песимизма Ракићева „филозофија” понекад 
се доводи у везу с будизмом.

„ДО ЛАП”1

Коњ који је упрегнут да би целог 
живота ишао у круг и терао долап – у 
песниковим очима оличава судбину:

О како те жалим! – гле, сузе ме гуше, –
Оличена судбо свих живота редом,
Тебе, браћу људе, и све живе душе,
Једнаке пред општом неминовном бедом.

сетите се сизифа из грчке митологије. 
Шта је била његова судбина?

У строфама при крају песме – они-
ма које почињу речима „Ти си, као и ја” 
– лирски субјект повлачи паралелу из-
међу упрегнутог коња и самога себе.

То је можда непотребно: и без тога бисмо схватили шта је песник хтео да ка
же. Шта мислите о томе?

Завршна строфа наговештава „решење” и укидање патње: у смрти, 
у гробу:

Пусти снови! Напред, вранче, немој стати, 
Не мириши траву, не осећај вир;
Награду за труде небо ће ти дати:
Мрачну, добру раку, и вечити мир!

1 Долап –велики точак са причвршћеним посудама за извлачење или дизање веће 
количине воде.

Долап – вечно кружење коња с точком за 
дизање воде из бунара у башти



234

Речи „награда” и „добра рака” имају ироничан призвук: значе нешто 
супротно од свог оригиналног смисла; изражавају потпуну безнаде-
жност и узалудност бесмисленог живота чији је симбол био долап.

„У КВР ГА МА”1

Ова песма описује песникову визију о томе да су га бацили на муке: 
затежу кврге којима му ломе кости итд.

Мисаона суштина – а и сабласност – визије састоји се у томе што пе-
сник не зна зашто је бачен на муке:

Да, то је било у прастаро време.
Јесам ли био крив? и зашто? – Тама
Ћути, и редом сва створења неме.

Такође се не зна ко је био судија и ко је крвник:

Неко их стеже, а не видим ко је,
Ал’ чујем како шкрипе кврге гнусне.

Сазнајемо само толико да песник није једини с таквом судбином: он 
се налази у некој тамници и мучилишту где осим њега пате многи:

Јаук и писка свуда око мене.
У редовима црним кврге стоје,
У њима пиште деца, људи, жене.
Неко их мучи, а не знају ко је.

Значење је, наравно, јасно: цео свет је тамница и мучилиште, а жи-
вот је мучење и патња, а не зна се ко је мучитељ.

Тиме је, међутим, сугерисано да је сама судбина таква: човек је осу-
ђен на муке – без конкретног разлога и узрока, а мучитељ је сам живот, 
сама судбина.

Да је песник мислио вероватно на судбину, одаје нам једна мала је-
зичка недоследност (грешка?):

Жртва се руга џелату што коље.
Зар то врхунац мучења и јада?
Зар ништа ниси измислила боље?

„Џелат” је мушког рода, но глагол „измислила” је у женском роду. Пр-
ви стих са „џелатом” припада слици, трећи стих припада смислу песме.

1 Кврге овде значе окове, справе за мучење.
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 У последње три строфе лирски субјект говори о својој надмоћи и 
својој победи: крвничка судбина је могла изломити само његове кости, 
али није могла сломити његов дух! 

Ал’ докле редом деца, људи, жене,
Плачу и пиште, бедни покрај мене,
И ропски клече пред скривеним створем,
Врх писке, клетве, и вапаја њини’
Летеће мирно дух мој у висини,
К’о морска ласта над широким морем.

„МисАО”
Мисаона песма –против мисли!

Ја поимам добро неминовност зала,
Склоп целог живота, са тугом и бедом,
Ја знам шта је судба свију идеала: –
Моје знање видиш на лицу ми бледом.

У реду: живот је мучилиште, чо-
век је у квргама и окреће долап.

Све је то страшно, али само зато 
што човек зна да је то страшно.

Кад не бисмо знали да су стра-
шне ствари страшне – оне не би би-
ле страшне.

Прочитајте чувену мисаону песму 
Атиле Јожефа Eszmélet и упореди
те је са овом Ракићевом песмом.

Погледајте приложену слику и ис
питајте себе какве емоције и мисли 
изазива у вама. Главно (или барем 
полазно) питање гласи вероватно 
овако: како се може изразити ми
сао – дакле апстракција – физички 
опипљивом материјом вајарства? 
(Да ли је то француском вајару по
шло за руком, то јест да ли вам се 
свиђа кип на приложеној слици?)

Код мисаоних песама, дакако, најважније су разглабане мисли. Али 
естетски успех не зависи само од њих; важна је и доживљеност мисли.

Огист Роден: Мислилац (1880)
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РО ДО ЉУ Би ВЕ ПЕ сМЕ

У време ратова 1910-их година (Балкански ратови, Први светски 
рат) и у Ракићу се буди патриотизам. Тада је написао неколико песама 
о Косову, које је добро познавао и као вишегодишњи српски конзул у 
Приштини (1906–1911).

„нА ГА Зи МЕ сТА нУ”
После евоцирања некадашњег судбоносног боја на Косову, песник 

прелази на своје доба и одбијајући оптужбе, даје свој директан исказ 
свога родољубља.

Данас нама кажу, деци овог века,
Да смо недостојни историје наше,
Да нас захватила западњачка река,
И да нам се душе опасности плаше.

Добра земљо моја, лажу! Ко те воли
Данас, тај те воли, јер зна да си мати;
Јер пре нас ни поља ни кршеви голи
Не могаше ником свесну љубав дати!

И данас кад дође до последњег боја,
Неозарен старог ореола сјајем,
Ја ћу дати живот, отаџбино моја,
Знајући шта дајем и зашто га дајем!

Осећања су несумњиво искрена, 
али песничко изражавање је суви-
ше директно: ово припада стилу ро-
мантизма, у доба модерне већ звучи 
као застарело.

У првој строфи песник се брани од оптужбе 
да су „деца овог века” (генерација модерне) 
сувише окренута Западу. Реч је о односу 
космополитизма и патриотизма. Како је то 
изгледало почетком 20. века? (Како се звао 
књижевни часопис мађарске модерне?)

Шта знате о Газиместану? Шта знате о бо
журима? Какву зграду видите у средини 
приложене слике?надежда Петровић: Косовски божури (1913)
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„си МО ни ДА”1

(Фреска у Грачаници)

Ископаше ти очи, лепа слико!
Вечери једне, на каменој плочи,
Знајући да га тад не види нико,
Арбанас ти је ножем избо очи!

Али дирнути руком није смео
Ни отмено ти лице, нити уста,
Ни златну круну, ни краљевски вео
Под којим лежи коса твоја густа.

И сад у цркви, на каменом стубу,
У искићену мозаик-оделу
Док мирно сносиш судбу твоју грубу,
Гледам те тужну, свечану и белу;

И као звезде угашене, које
Човеку ипак шаљу светлост своју,
И човек види сјај, облик и боју
Далеких звезда што већ не постоје,

Тако на мене са мрачнога зида,
На почађалој и старинској плочи,
Сијају сада, тужна Симонида,
Твоје већ давно ископане очи…

У овом тексту има више слојева.
Песма је описна: даје слику цркве и фреске са ископаним очима.
Песма је молитвена: њен текст је написан у облику песниковог гово-

ра – обраћања – фресци Симониде.

Коме се обраћа песник: фресци, лику на фресци или оној особи коју је фре
ска само овековечила?

Структура песме је дводелна: прве три строфе остају у оквиру реал-
ности: казују шта се догодило са фреском и како она сада изгледа; две 
последње строфе прелазе у визију: казују како се песнику привиђају 
Симонидине ископане очи. Ова слика је фантастична, али је изражена 
помоћу таквог поређења које има везе са стварношћу (чак научну осно-

1 Симонида – ћерка византијског цара, жена српског краља Стефана Уроша II; овде 
је реч о њеној фресци у манастиру Грачаници.

Симонида, фреска у манастиру Грачаница 
на Кососву
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ву!): „као звезде угашене, које / Човеку ипак шаљу светлост своју” – та-
ко сјају из прошлости очи оштећене фреске односно лика на њој.

Симбол светости и симбол лепоте

Симониди су ископане очи, али њен лик другде није оштећен.

Зашто су ископане баш очи лика на фресци?

Са стране починитеља је такав поступак јамачно имао свој симболи-
чан смисао.

Песник, међутим, не улази у анализу симболичног размишљања по-
чинитеља, него даје своје објашњење тог поступка. Каже да се почини-
тељ није усудио – није имао храбрости – да пипне и друге делове слике, 
те набраја који су ти делови.

Али дирнути руком није смео
Ни отмено ти лице, нити уста,
Ни златну круну, ни краљевски вео
Под којим лежи коса твоја густа.

Лице, уста, круну, вео и косу.
То је шаблон, ако се сећамо, петраркистичког портрета! А петрарки-

сти су описивали женску лепоту.
И Симонида је лепа жена (њена слика је лепа).

Али Симонида је и светица: 
њена (лепа) слика је, првенс-
твено, фреска у цркви. Она је 
дакле, првенствено, сакрални 
предмет.

Али у песниковом опису 
нагласак је стављен на лепоту 
(петраркистички шаблон).

Но не треба се уплашити: 
по схватању артизма лепота је 
светиња. Она је највиша вред-
ност, уздигнута изнад ствар-
ности.

Основна емоција Ракићеве 
песме је свакако родољубље.

Али онако како је написа-
на, истицањем култа лепоте, 
Симонида је права правцата 
песма модерне.Манастир Грачаница. сазнајте у коjeм веку је грађен.
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влаДиславпетКовић Дис
(1880–1917)

Боем и декадент.

Живот
Рођен је селу Заблаће код Чачка. Похађа 

гимназију у Чачку, али и два пута неуспе-
шно покушава да положи матуру. Одлази 
за помоћног учитеља у селу Прлити код 
Зајечара. Живи боемски, пијуцка са се-
љацима и троши своју месечну плату још 
истог дана (ноћи) када је подигне. Након 
две године одлази у Београд, где улази у 
боемско друштво књижевника. Ради као 
кантарџија на царинарници (мери шљи-
ве). За време Балканског рата је ратни из-
вештач (у војску није примљен због уских 
груди).  За време Првог светског рата и 
он прелази Албанију те са Крфа доспева у 
Француску („Креће се лађа француска…”). 
На повратку у Грчку путује бродом који је 
потопљен у Јонском мору у близини Крфа. 
Дис налази смрт у таласима.

Име

Висок и мршав човек с необичним брковима и сјајним очима иза на-
очара, имао је визиткарту на којој је писало само толико: DIS. Постоји 
подељено мишљење да ли је песник узео име сатаниног града из Дан-
теовог Пакла (на то упућује латинички облик) или је узео средњи део 
свога имена ВЛА ДИСЛАВ. (Највероватније се ради о комбинацији ових 
верзија: приметио је да се средњи део његовог имена подудара са име-
ном сатаниног града.)

Стваралаштво

Дис спада међу оне песнике који су дали свега неколико изузетних 
песама, али оне улазе у сам врх српске поезије.
Главна тема његових песама је декаденција: песимистички дожи-

вљај битисања. Пева о смрти и о љубави која траје и после завршетка 
живота.

За време српских ратова 1910-их година и Дис је писао родољубиве 
песме.
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Стил његових песама спаја следеће слојеве:
– сецесије: има гробљанске помпе, декорације смрти,
– декаденције: доминира мрачна слика света, песимизам,
– симболизма: у говору о смрти и о доживљају ирационалног превла-

давају алузије, наговештаји, дочаравање атмосфере.
Свему томе служи велика мелодичност Дисових песама. И он пише у 

дванаестерцу и једанаестерцу, али ради постизања музикалности поне-
кад користи тринаестерац, да би разбио монотонију владајућег ритма.
Структура његових песама почива на великим визијама: цела пе-

сма зна да буде једна велика визија (свет мртвих, живот као тамница, 
в. доле).
Збирке: Дисове типичне песме у стилу модерне изашле су у збирци 

Утопљене душе (1911), а његове родољубиве песме у збирци Ми чекамо
цара (1913).

Скерлићева критика

О Дисовој збирци Утопљене душе Јован Скерлић је написао врло 
оштру негативну критику. Главна оптужба се односила на „неразумљи-
вост” Дисових песама. Скерлић, који је подржавао Дучића и Ракића, ни-
је имао слуха за елементе ирационализма у Дисовој поезији. Истина, 
Скерлићу још није помагало временско одстојање, па су му међу мно-
гим осредњим и заиста слабим песмама промакле и оне значајне.

„ТАМ ницА”

Тема и структура

Тема песме је јасно назначена у наслову и првом стиху: „Тамница – 
То је онај живот, где сам пао и ја…” Краће: живот је тамница.
Структуру песме чине два већа дела: прича о човековом паду у жи-

вот/тамницу (1–6. строфа), и прича о човековом боравку у животу/
тамници (7–10. строфа).

Прича о човековом паду у живот/тамницу

Ова прича има два слоја: биолошки и филозофски.
1. У биолошком слоју приче о човековом паду реч је о човековом ро-

ђењу и детињству као стању невиности и илузија, великих очекивања.
Невиност потиче из незнања:

И не знадох да ми крв струји и тече,
И да носим облик што се мирно мења;
И да носим облик, сан лепоте, вече
И тишину благу к’о дах откровења.
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Симбол тог првобитног стања су звезде: оне су „Невино везане за 
сан моје главе”.

Међутим, одрастањем губи се незнање а тиме и невиност. То је изра-
жено логиком симбола: „Ал’ бегају звезде”. А пошто су звезде (илузије) 
побегле, остаје стварност која се човеку проласком детињства намеће 
као нешто неизбежно, неминовно:

При бежању звезда земља је остала
За ход мојих ногу и за живот речи […]

2. У филозофском слоју приче о човековом паду ради се о изгубље-
ном рају. Однекуд, наиме, човекова невиност и човекове илузије морају 
да потичу!

Човек је пао „с невиних даљина” – каже се у другом стиху песме, да-
кле на самом почетку. Одмах затим реч је о сузи „што несвесно сија и 
жали”.

Шта жали онај ко још не зна ништа?
Не знамо одговор, понуђено нам је само поређење: жали „ко тица 

оборена гнезда”.
„Оборено гнездо” је ваљда рај – симбол раја – чију успомену (?) но-

симо сви. Свеједно је да ли се успомена на рај тумачи религијски (би-
блијска прича о рају) или психолошки (колективна подсвест о неком 
некадашњем благостању); за песника је важно да сугерише неку вишу 
сферу поред које овај живот изгледа као тамница.

У песми, дабоме, све ово није изречено овако грубо и јасно, него по-
моћу слика и симбола (гнездо, звезде, очи звезда): песма је симболи-
стичка, писана у стилу модерне.

Прича о човековом боравку у животу/тамници

Други део песме почиње стихом „И ту земљу данас познао сам и ја”. 
Ова 7. строфа варирано понавља прву:

1. строфа 7. строфа
То је онај живот, где сам пао и ја
С невиних даљина, са очима звезда
И са сузом мојом, што несвесно сија
И жали, к’о тица оборена гнезда.
То је онај живот, где сам пао и ја.

И ту земљу данас познао сам и ја
Са невиним срцем, ал без мојих звезда,
И са сузом мојом, што ми и сад сија,
И жали, к’о тица оборена гнезда.
И ту земљу данас познао сам и ја.

Ово је очито почетак нове приче: треба живети у тамници – на зе
мљи (у земаљском животу).

Као стара тајна ја почех да живим,
Закован за земљу што животу служи
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И ова прича има два слоја: 1. реално сагледавање живота у светлу 
свести (знања) и 2. ирационално наслућивање живота у облику визија
(привиђења).

1. У реалном слоју влада увиђање чињенице да су илузије изгубљене 
– „звезде” су побегле (ишчезле у висини), а човек живи „закован за зе-
мљу”. Земља је супротност висини а човек је закован за њу – као окован 
у „тамници”, како стоји у наслову песме.

Ово је слој песимизма, декаденције.
2. У визионарском слоју влада сасвим другачија атмосфера.
Богме, чека нас изненађење: песма у којој се каже да је живот там-

ница и да човек живи закован за земљу, одједном прераста у усхићену 
химну!

Шта се дешава?
Треба да уочимо чудан израз у уводу 8. строфе, у којој почиње опис 

човековог боравка у животу/тамници: 

Као стара тајна ја почех да живим…

Лирски субјект има неку тајну – 
тајно оружје, којим се успешно су-
протставља свему што му се наме-
ће у животу/тамници.

 Не казује нам конкретно (није 
луд!) у чему се састоји та његова 
чаробна тајна; али указује на ње-
не особине или елементе. Каже на 
пример да „окрећем очи даљинама
сивим” док „венац снова моју главу 
кружи”.

Нека је живот закован за земљу! 
Постоје даљине и снови: штавише, 
у сновима су даљине дохватљиве.  
Постоји нешто иза и изнад живо-
та/тамнице.

Тиме нам постаје јасније цело значење стиха „Као стара тајна ја по-
чех да живим”.

Погледајмо сада овакав исечак из песме (приметимо реченичку спо-
ну између 8. и 9. стиха):

Као стара тајна ја почех да живим,
Закован за земљу што животу служи,
Да окрећем очи даљинама сивим.
Док ми венац снова моју главу кружи.
Као стара тајна ја почех да живим,

скадарлија, београдска улица, састајалиште 
уметника и боема
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Да осећам себе у погледу трава
И ноћи, и вода; и да слушам биће
И дух мој у свему како моћно спава
Ко једина песма, једино откриће;
Да осећам себе у погледу трава

Ово је сад прича о пронађеном рају.
Симбол раја биле су звезде, а њихово бежање беше симбол изгубље-

ног раја: „…беже звезде из мојих очију”.
Сада песник осећа себе „у погледу трава”, затим се песма – потпуно у 

логици својих симбола – наставља и завршава овако:

Да осећам себе у погледу трава

И очију, што их види моја снага,
Очију, што зову као глас тишина,
Као говор шума, као дивна драга
Изгубљених снова, заспалих висина,
И очију, што их види моја снага.

Све се враћа и поново постиже: траве 
гледају (као звезде), песник разуме „глас 
тишине” и „говор шума”, ту је „дивна дра-
га” из „изгубљених снова”, ту су „заспале 
висине”.

Молим? Све је то само визија, слутња, 
халуцинација?

Дабоме. О томе се ради, ако неко није 
приметио! То је симболизам, то је лирика 
модерне.

Форма

Песма је испевана у дванаестерцу у 
строфама од пет стихова. Заправо у стро-
фама од четири стиха с понављањем пр-
вог стиха на крају.

Понављање првог стиха на крају стро-
фе може да буде – у једноставнијем слу-
чају – само звучни ефекат. Овде, међутим, 
понављање има и садржајну улогу, нарочито када се реченица не завр-
шава на крају строфе.

Тада се поновљени стих уклапа у нову мисао, а повезује је не само са 
крајем него и с почетком претходне строфе, и тако се плете чудан рече-
нички и мисаони венац, окићен још и римама (ababa).

Јан Бројгел старији (1568–1625): Рај
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„МО ЖДА сПА ВА”

Тема и структура

Тема песме је узалудни покушај спасавања сна у јави. Сан се чува са-
мо на степену слутње.

Садржај ишчезлог сна има два слоја: један општији и једна конкрет-
нији: 1. прво је реч о неким очима које лирски субјект осећа као да га 
мотре из неких даљина (то би могле да буду и божје очи), 2. при крају 
песме је речено да су то очи песникове драге: не знамо да ли стварне 
или само замишљене; такође није сасвим јасно да ли је она мртва (ако 
је била стварна) или је само недостижна.
Структуру песме одређују фазе покушаја реконструкције ишчезло-

га сна. Прво се каже да је задржавање сна немогуће (1–2. строфа). После 
се ипак хватају неки уломци (3–4. строфа), те се исказује слутња наста-
ла на основу ухваћених уломака (5–6. строфа). На крају песме слутња 
прераста у визију (7–9 строфа). О последњој фази не знамо да ли смо 
ипак стигли до оног оригиналног, ишчезлог сна, или је створен нови 
сан на јави.

Ланац мотива

На самом почетку реч је о некој песми коју је лирски субјект „јутрос” 
заборавио (1. строфа). Сада још не знамо да се ради о песми из сна. Ре-
чено је, међутим, да је та песма јако необична: „Као да је песма била 
срећа моја сва”. Из тога ипак слутимо да није у питању неки шлагер и 
песма из Скадарлије.

У 2. строфи се већ једносмислено каже да је реч о сну: „У сну своме ни-
сам знао за буђења моћ”. Овде се, даље, говори о јазу између јаве и сна: 
на једној страни се наводе сунце, јутро и зора, на другој звезде, месец 
(блед) и ноћ (умрла). Епитети „блед” (месец) и „умрла” (ноћ) и звезде 
без „беле одоре” дају опису типичну атмосферу сецесије.

У 3. строфи се појављују очи, виђене у сну. Уз очи се нагло везује не
бо („нечије”), а одмах затим лице („некô – можда дечије”). Очи и небо 
могу бити небеске очи, то јест божије, па онда и лице небеско, али ако 
је дечије, онда је то невиност, рај, доба безгрешности пре првог греха. 
Ово можда потврђује следећи стих: „Стару песму, старе звезде, неки ста-
ри дан”: старо је поновљено три пута, а односи се ваљда на старо доба 
пре грешности.

У 4. строфи понавља се исказ да је сан ишчезао: „Не сећам се ничег 
више, ни очију тих”. Али овде улази један јако важан нов моменат, изра-
жен у следећем стиху: „Ил’ те очи да су моја душа ван мене”. Ово је бога-
та слика: може да значи да је човек део неке велике душе или обратно: 
да је цео свет само визија и наше привиђење, итд. (Ово „и тако даље” у 
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овом случају треба схватити буквално: заиста има још других могућно-
сти за размишљање и… доживљавање.)

У 5. строфи има два битна момента:
– три пута се понавља реч „слутити”: „Али слутим, а слутити још је-

дино знам. / Ја сад слутим за те очи…”; тиме се наглашава да суштинске 
и важне ствари човек не досеже рационално него ирационално: не све-
шћу, него слутњом;

– песник каже да га „чудно по животу воде и гоне” оне очи које само 
слути: „У сну дођу, да ме виде, шта ли радим сам.” Овде још немамо раз-
лога да мислимо на друго осим на свевидљиве божје очи.

У 6. строфи, међутим, улази мотив љубави и среће: „и ја видим тад 
/ И те очи, и ту љубав, и тај пут среће”, и одмах затим следи – три пута 
понављана у истом стиху – за-
меница у женском роду: „ Њене
очи, њено лице, њено пролеће”.

У 7. строфи на почетку пр-
вог стиха опет стоји заменица у 
женском роду: „Њену главу…” и 
даје се у истом стиху њен пор-
трет: „Њену главу с круном ко -
се и у коси цвет”. Портрет се на-
ставља кроз целу строфу, али 
више не спољним описом, не-
го истицањем очију и погледа 
(три понављања): „И њен по-
глед што ме гледа као из цвећа, 
/ Што ме гледа, што ми каже, да 
ме осећа”. – Међутим, уз трипут 
поновљено гледање, додаје се 
и исказ: њен поглед му каже да 
га она осећа! Одједном љубавни исказ, али обрнут у односу на петрар-
кистички и романтичарски шаблон: недостижна, можда мртва драга 
казује песнику да га… осећа.

У 8. строфи говори лирски субјект – отрежњен и пробуђен, бачен у 
јаву: „Ја сад немам своју драгу…” Све – и њу, и њен глас, и место где се 
она налази (живи или почива) и песников сан – покрива јава. Свет је 
подељен и расцепљен, а јава је – изгледа овде – јача од сна: јер немојмо 
заборавити: песма почиње изјавом да је сан минуо и ишчезао: „Ја сад 
немам своју драгу, и њен не знам глас”, каже поновљени стих на крају 
8. строфе.

У 9. строфи враћају се слутње. Нема лепшег примера у целој светској 
поезији за песничку логику којом почиње ова строфа: „Можда спава…” 
(А нема лепшег примера ни за бирање доброг наслова за песму!) Све је 
у кондиционалу – „можда” она спава, али онда је могуће све! Можда је 

Анри Русо: Сан (1910). Елементе којих стилова 
модерне видите на слици?
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она „изван сваког зла, / Изван ствари, илузија, изван живота, / И с њом 
спава, невиђена, њена лепота”.

Па ако је све то „можда” могуће, онда је могуће и оно што је најне-
могућније и што на крају крајева нема ни смисла, што је ван памети и 
сваке логике:

Можда живи и доћи ће после овог сна.

Не знамо шта ово значи. (Иза којег сна? Итд.) Али знамо – осећамо, 
назиремо, наслућујемо – шта је тиме сугерисано. И можда не треба ви-
ше од тога, не треба рећи више ништа, него пустити да ствар проструји 
кроз нас.

Да ли је Дис направио грешку када је од 1. до 5. строфе оставио отворену 
могућност да мислимо на бога и божје очи и рајску песму, па тек у 6. строфи 
открио карте: да се ради заправо о љубави? Да ли је тиме направио хаос 
или је постигао нешто друго? – Упоредите ову песму с Дучићевом песмом 
Залазак сунца. – Упоредите ову песму с песмом Лазе Костића Santa Maria
della Salute.

Форма

Песма Можда спава испевана је у тринаестерцу. Тај стих одудара од 
владајућег стиха српске модерне: од дванаестерца.

Тринаестерац је дужи, чиме се котрљање текста успорава: пауза на 
крају стиха долази касније него у дванаестерцу. А спорији темпо одгова-
ра свечаном и елегичном тону и садржају песме.

Осим тога, први стих сваке строфе има на крају једносложну нагла-
шену реч (дакле не енклитику без нагласка). Тај стих је римован са че-
твртим стихом и поновљен је на крају строфе (као пети стих).

То значи да у свакој строфи има три стиха са једносложном нагла-
шеном речју на крају, чиме песма добија јампски ритам. Тај ритам пак 
одудара од трохејског ритма српског дванаестерца.

Дис је осећао да пише изузетну песму, па је нашао за њу изузетан 
ритмички облик.

Песник смрти и нирване

Дис је много писао о смрти. Неке од тих песама не премашују ни-
во декадентног манира у Бодлеровом духу, али има међу њима и успе-
шних, на пример: Нирвана, Са заклопљеним очима, Утопљене душе. 

[Завршна напомена: Дис се утопио у Јонском мору 29. маја 1917. Погледајте 
наслов и годину објављивања његове прве збирке: Утопљене душе, 1911. 
Гледано рационалистички, сигурно је да се ради о случајном предсказању. 
Али судбина се, изгледа, каткад руга рационализму.]
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симапанДуровић
(1883–1960)

Песимист и бунтовник.

Живот
Рођен је у Београду, где похађа све шко-

ле, завршно са студијом филозофије. После 
тога ради као професор гимназије у Ваљеву 
и Београду. Први светски рат проводи у ин-
тернацији, потом је секретар Министарства 
просвете и помоћник управника Народне би-
блиотеке у Београду. Умире стар у Београду.

Стваралаштво
Студирао је филозофију, па је писао миса-

ону лирику о великим темама: живот је про-
лазан и бесмислен. Ближи је Ракићевом пе-
симизму него Дучићевом артизму.

Због песимизма његових песама, Скерлић је и о њему писао негатив-
ну критику.

Ратних 1910-их година писао је родољубиве песме, на пример под 
насловом Реци нашој мајци да идемо, вране! – где под мајком подразуме-
ва домовину.

Побуна против баналности
Пандуровић очајава због осредњости и баналности живота у којем 

нема места за идеале и лепоту.

„ДА нА ШњицА”

Само не ово, само не баналност!

О одвратности спрам ситнежа људи,
Ситнежи рада, ништавности свега,
Живота који за комадом блуди!

Ово је само одломак из песме, која је прилично дугачка а и даље гово-
ри о истом: о животу „где се лаже, пузи, плаши свачега што је светлије 
и јаче”, о „сумраку нада”, о беди „ћивтинске средине ниских видика а 
увела срца”, а свему томе је оквир песников крик на почетку и на крају 
песме, у одвојеним стиховима: „Само не ово, само не баналност!”
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„сВЕТ КО ВинА”
Наслов Светковина означава предмет супротан од предмета песме 

Данашњица, чији је наслов – како се из текста песме испоставило – имао 
значење „свакидашњица” (сетимо се првог стиха: „Само не ово, само не 
баналност!”). Наслов песме Светковина значи „празник”, дакле нешто 
изузетно, оно што се не уклапа у свакидашњицу данашњице.

Реч је брижљиво одабрана, од могућих израза за исти појам „свет-
ковина” је ређи израз, необичан, који изазива радозналост и буди оче-
кивање нечег узвишеног, патетичног. Али први стих песме ствара кон-
траст, неочекиван, помало бомбаст:

Сишли смо с ума у сјајан дан,
Провидан, дубок, – нама, драга, знан,
И светковасмо отцепљење то
Од мука, сумње, времена и сто
Рана, што крваве их вређао је свет, –
Љубави наше плав и нежан цвет.

И опет сила згрнуло се света
У болнички нам мирисави врт;
Посматра где се двоје драгих шета
Срећно, и хвале онај живот крт
Што остависмо. Далеко од њих
Сад смо, а они жале мир наш тих.

Јер ми смо давно, верна драга, – је ли? –
Искидали конце што нас вежу, –
За простор, време, тонове и боје,
– Ланце живота што звече и стежу, –
Јер ми смо, можда, сами тако хтели,
Рад љубави нам и рад среће своје.

Песма је изграђена на идеји да су двоје заљубљених сишли са ума 
јер им је „нормалан” свет био тесан, недовољан, па су га напустили и 
побегли су из њега у себе, у своју душу. У очима света њихово бекство 
изгледа као лудило, али за њих је то царство среће и љубави, за њих је 
то светковина (празник, прослава, весеље).

Пронађите у песми речи и изразе за сферу свакидашњице из које су љубав
ници побегли односно речи и изразе за сферу у коју су се склонили.

Основну досетку песма развија конкретно: описује заљубљенике у 
врту луднице где шетају далеко од света. Могли бисмо мислити да је 
то само алегорија, сликовит говор, али слика је развијена конкретно и 
упечатљиво:
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И гледају нас зато што идемо
У кошуљама белим парком овим,
Где болнички се мирис шири јак.

Нема шта, срећне заљубљене треба да замислимо конкретно у луд-
ници. Да ли је песма тиме сиромашнија или богатија, нека одлучи свако 
сам за себе.

Песник смрти

Презирање баналног живота суочава Пандуровића са питањем смр-
ти: поред лудила (в. песму Светковина), и смрт је један од радикалних 
начина бекства од стварности.

У таквом поимању смрт се јавља у улепшаном облику. Попут Адија 
и Матоша, и Пандуровић има песама у којима влада сецесионистичка 
помпа гробља и декор поетизиране смрти.

„ПРЕД ВЕ ЧЕР њи ПУТ”

Дуго смо на тешком путу, верна. Само,
Ми још своме светлом циљу корачамо.

Неосетно, тихо, кроз алеје неме,
Сад нас прате сенке две: Старост и Време.

И мада нам ништа не кажу, не чине,
Осећамо терет њихове близине.

Каткада се само окренемо стравно
И спазимо поглед њин, укочен давно.

А кад погледамо поново преда се,
Илузије драге лагано се гасе;

И гомила мртвог лишћа у минуту,
Ко венци на ковчег, падају по путу.

И најзад нам све то, с предвечерја бледа,
Расута арија живота изгледа.

Симетрични дванаестерци и парне риме, све редом веома чисте, ства-
рају извесну монотонију, вероватно намерну. Њоме се, наиме, дочарава 
ритам смиреног, полаганог хода на „предвечерњем путу”. А јасно је да 
„предвечерје” овде има преносно занчење – „сумрак живота”.

надежда Петровић: Старо гробље (1904)
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„Mi SE rE rE”
Међу Пандуровићеве најуспелије песме о смрти спада Miserere1.
Наслов је упадљив: страна реч исписана латиницом над ћириличким 

текстом. Тај наслов делује 1. необично, 2. свечано (поготово ако знамо 
значење) и ерудитно (то јест „учено”, као одраз образованости). Све то 
заједно наговештава изузетну и узвишену тему.

Која песма српског романтизма има сличан наслов – страни израз исписан 
латиницом над ћириличким текстом?

Лирски субјект саопштава своје сновиђење о сопственом погребу: 

То беше у сну суморном, дубоком,
Очајан пораз живота и нада,
Пред мојим мртвим, заклопљеним оком
Свет што се губи и јесен што влада

Сетна и светла преко свега што је
Живело негда. Сунце зраке баца
Дугачке, жуте врх са’ране моје,
На прости ковчег и главу мртваца.

Тутњи и бруји промукло и тмуло
Музика смрти. И тонови пиште
Погреб идеја и нестање труло
Болова, сенки што даве и тиште.

Прошло је, прошло све. И сунце жали
Растанак мој са болом, и без воље,
Снагу и нежност што су тужно пали
Непрежаљени, без замене боље.

Ја ипак видим из мртвачких кола
Невине људе, и крај злобе њине;
Осећам снагу целог светског бола,
Знам да су деца земље и прашине.

Умиру зраци, природна лепота.
Телеса јадна, болесна и трома
Жена и људи, болних од живота,
Прате ме немо до мог вечног дома.

1 Латински „смилуј се”, почетна реч псалма „Miserere mei, Domine” – „Смилуј ми се, 
Господе”.

сецесија у пуном декору из београдског 
фотографског салона почетком 20. века
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Стога сам вес’о. А флауте цвиле
Нестанак цвећа, љубави и патња,
Жеља и нада што су сјајне биле, –
Траље живота које носи пратња,

Музика јеца тоном чисте туге.
Гаси се сунце и зраци му бледе;
Спушта се тама; умиру све дуге
У калу света, у хаљини беде.

Мрак! мрак се хвата дубок. Јече трубе
Победу смрти што носи трофеје:
Увеле наде из стварности грубе,
Цепане снове, до оне алеје

Што гуши земљом живот. Јече трубе
Погребни марш над бићем свега света,
За оне што се пате, који љубе,
За просјаке живота тол’ких лета.

Распростире се кроз кристалне сфере,
Кроз ваздух сув и бистар, из пролећа,
Очајно тужно, сетно misеrere! –
Кобни звук смрти живота и цвећа.

Упоредите Пандуровићеве песме Предвечерњи пут и Miserere са следећим 
песмама: Дис: Нирвана, Матош: Утјеха косе, Ади: Sírni, sírni, sírni, sírni.

Пандуровић по свом обичају (као у песми Светковина) и овде даје 
конкретну слику: описује погребну поворку с добро одабраним визуел-
ним елементима (мртвачка кола, цвеће, флаута).

С конкретног нивоа, међутим, песник без икакве тешкоће прелази 
на опште ствари и космичке димензије („деца земље и прашине”, „кри-
сталне сфере”).

Језик је разумљив, речи су све познате, готово свакодневне (после 
страног наслова, нема необичних израза).

Језичка уравнотеженост даје противтежу узвишеном и патетичном 
тону, који овако остаје у оквирима који приличе предмету.

Једанаестерци теку с укрштеним римама (међу којима налазимо и 
српско-латинску „сфере – miserere”). Такви стихови обезбеђују свечану 
мелодију, која има значајну улогу у стварању узвишене атмосфере.

Размислите о мелодијским разликама између дванаестерца и једанаестерца. 
(Једноставан, математички коректан одговор не важи!)
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Опкорачење

Пандуровић често користи једну ритмичку фигуру која служи разби-
јању монотоније: то је опкорачење, преламање реченице на крају сти-
ха. Ево на пример у другој строфи песме Miserere:

Сетна и светла преко свега што је
Живело негда, Сунце зраке баца

Ако читамо по логици смисла, онда уместо два једанаестерца добија-
мо следеће стихове:

Сетна и светла преко свега што је живело негда,
Сунце зраке баца

ОПКОРаЧеЊе — преношење краја једне реченице из једног 
стиха у други. (Користи се и страни израз „анжамбман”.)

Пре него што одете на летовање, нађите опкорачења у Пандуровићевим пе
смама Предвечерњи пут и Miserere. – и још нешто (пардон): нађите елемен
те импресионизма, парнасизма и симболизма на приложеној слици. (ифи
генија је Електрина сестра. Овде, како седи усамљена крај мора, подсећа на 
једног античког пенсика о коме је писао Војислав илић.)

Валентин Александрович серов: Ифигенија у Тауриду (1893)
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ПОЈМОВниК

Дефиниције стручних израза и појмова

АРТи ЗАМ —  (од латинске речи која значи „уметност”) настојање 
уметника да ствара таква дела у којима је упадљиво да су она 

уметничка творевина; зато се артизам одликује изузетном пажњом 
према форми.

БЕсТ сЕЛЕР — (од енглеске речи која значи „оно што се највише 
продаје”) књига која је изузетно популарна па се зато – како ен

глеска реч каже – највише продаје.

ГРОТЕ сКА — (од италијанске речи која значи „шпиља”: у подзем
ним развалинама античког Рима нађене су чудне слике на који

ма су на неприродан начин спајани елементи људског, животињског 
и биљног света) фантастична, искривљена карикатура стварности, 
али таква да – упркос томе што је карикатура – не изазива смех, него 
застрашује; заправо постиже нешто између смеха и страха, нелагод
ности, згражавања.

ДЕКАДЕн ци ЈА — (од француске речи која значи „опадање”) 
уметност која изражава стање духовног клонућа, песимизма.

ДРУШТВЕ нА КОМЕДи ЈА — или КО МЕ Ди ЈА нА РА Ви комедија     
у којој се исмевају негативне особине неког друштва (на пример 

грађанског) или неког друштвеног слоја (буржоазија) или типа људи 
(тврдица).

ЕПи ГОн — (од грчке речи која значи „накнадно рођен”) писац који 
ствара дела тако да преузима спољне особине неког писца или 

стилског правца и имитира их без додавања властите садржине и 
форме. (Такви су били у мађарском романтизму Петефијеви епиго
ни, звани „népieskedők” (отприлике: „народњаци”).

иМ ПРЕ си О ни ЗАМ — (од француске речи која значи „утисак”) пр
венствено сликарски покрет. Основна идеја импресионизма је 

та да уметност не треба да покушава да прикаже стварност у оном 
облику у каквом стварност постоји него онако како је људско око ви
ди. А свачије око види другачије. Осим тога, не гледамо само очима, 
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него и „душом”. Зависно од нашег расположења, киша може да буде 
тужна или радосна. У књижевности импресионизам значи бележење 
субјективних утисака и расположења.

МА ниР — механичко понављање карактеристичног начина изра
жавања неког писца или стилског правца. 

ОБЈЕКТи Ви ЗАМ — (од латинске речи која значи „предмет”) тра
гање за истином која постоји независно од нечије (било чије) 

личности и личног мишљења. У књижевности значи избегавање от
кривања пишчевих ставова, мишљења и осећања у вези с предме
том дела.

ОПКОРАЧЕ њЕ — преношење краја једне реченице из једног 
стиха у други.

ПАР нА си ЗАМ — (назив по Парнасу: брегу муза у грчкој митоло
гији) стилски правац као нова верзија класицизма (неокласици

зам). Поставља за циљ враћање античким формама и мотивима у 
којима је, према мишљењу парнасиста, остварена идеална лепота, 
изражена у идеалним уметничким формама. Парнасизам се развио 
у француској поезији у другој половини 19. века.

ПАРОДи ЈА — (од грчке речи која значи „супротна песма”) духови
то, подругљиво подражавање неког књижевног дела или стила.

РЕ А Ли ЗАМ — као уметнички правац настаје онда када се верно 
сликање стварности поставља као главни уметнички циљ. Јав

ља се прво у енглеској књижевнти у другој половини 18. века, затим 
у Западној Европи у првој половини 19. века, док у источном делу 
Европе наступа у другој половини 19. века.

РЕГи О нАЛи ЗАМ — (од латинске речи која значи „област”, „пре
део”, „покрајина”) књижевност која је тематски везана за живот 

неке области и истиче се сликањем специфичних особина тог под
ручја.

РОМАн — велика епска форма која је у новом веку ступила на 
место епа. Роман може бити писан у стиховима (то је популаран 

облик у доба романтизма), али превладава роман писан у прози. У 
том облику постаје водећи књижевни жанр у доба реализма. (има га 
и раније и касније, али у реализму изразито превладава.)
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сЕВДАЛин КА —  (од арапске речи која значи „љубавна чежња”) 
муслиманска градска народна песма настала у Босни и Херце

говини; то је певана песма, по језику словенска, по мелодији арап
ска, турска, источњачка; љубав се у њој јавља као неизлечива бол и 
недокучива тајна.

сЕО сКА ЗАДРУГА — већа породична заједница (браћа и њихов 
отац, сви са својом фамилијом) на заједничком имању које об

рађују колективно и воде заједничко домаћинство (иста кухиња). Та 
задруга је ПАТРи ЈАРХАЛ нА зато што на њеном челу стоји најстарији 
мушкарац, то јест отац (латински „pater”), „мушка глава” целе зајед
нице.

сЕ цЕ си ЈА — (од латинске речи која значи „отцепљење”) покрет 
у ликовним уметностима и архитектури на прелазу 19. и 20 века. 

Главне особине: претерана декорација, бујне и стилизоване форме 
из природе (цвеће, пузавице), осећајност, еротика, необичност.

сиМ БО Ли ЗАМ — (од грчке речи која значи „знак”) уметнички, 
пре свега песнички правац чији је циљ изражавање тајанстве

ног смисла постојања. симболисти захтевају стварање атмосфере и 
указивање на такве ствари које су неисказиве и тајанствене. Уместо 
приказивања ствари симболисти желе само да сугеришу нешто, што 
не подлеже тачној дефиницији. симболизам се развио у француској 
поезији у другој половини 19. века.

си нЕ сТЕЗи ЈА — (од грчке речи која значи „саосећај”, „саосет”) 
активирање неког чула надражајем другог; у психологији се то 

зове секундарни осет. – У језику и књижевности: таква слика у којој 
се спајају две чулне области. Тога има и свакодневном језику, на при
мер у изразу „сладак глас”, „горко сећање”. У поезији је то једна од 
стилских фигура. нарочит значај добија у симболизму.

УМЕТ нОсТ РА Ди УМЕТ нО сТи или ЛАРПУРЛАРТи ЗАМ — 
(француски „l’art pour l’art”) истицање самосталности уметности, 

одбијање подређивања уметности било каквој другој функцији осим 
естетске (уметничке), негирање друштвених, идеолошких национал
них, моралних задатака уметности.

ФАн ТА сТи КА — (од грчке речи која значи „онај ко је способан да 
замишља”) приказивање чудесних ствари које су плод маште, 

уобразиље, које у стварности не постоје (реално, физички). – Фанта
стике има у уметности од најстаријих времена (на пример у Библији), 
а у новије време појавила се и научна фантастика (scifi – science 
fiction).
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